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Вступне слово 

 
 

РОЗВИТОК УКРАЇНИ СЬОГОДНІ –  
НАДІЙНА ОСНОВА МАЙБУТНЬОГО 

 
Україна багата на природні ресурси, має значний інте- 

лектуальний і творчий потенціал суспільства, вирізняється 
працелюбним населенням та активністю амбітної молоді, яка  
прагне змінити життя країни на краще. Шлях розвитку України 
залежить від успіху кожного з нас. Адже досягти високих ре-
зультатів і стати розвинутою європейською державою ми змо-
жемо лише тоді, коли всі елементи державного устрою запра-
цюють цілісно, як єдиний механізм. Велику роль у цій держав-
ній системі відіграє високоосвічене молоде покоління воле- 
любних, активних і небайдужих громадян. Саме такі люди  
є тією рушійною силою, тією енергією, яка змушує владу обду-
мано приймати політичні рішення, будувати плани на май- 
бутнє з урахуванням інтересів громади та робити важливі  
кроки зараз із перспективою для прийдешніх поколінь. 

Одним із пріоритетних завдань України сьогодні є під- 
тримка талановитої молоді і створення належних умов для  
розвитку її потенціалу на рідній землі. Активна творчість,  
креативність, готовність до втілення нестандартних рішень 
у  науці, бізнесі, волонтерстві та мистецтві як ніколи потрібні 
Україні. Молодь завжди прагне сповна реалізувати свої таланти 
й досягати найвищих результатів у всіх своїх починаннях.  
Лишень треба все це скерувати на благо Батьківщини, зміц- 
нивши цим її  авторитет у світі. 

Традиційно щороку восени наш університет збирає мо-
лодих науковців на всеукраїнську конференцію, яка ще в про-
цесі підготовки вже вкотре переростає у міжнародну. Цьогоріч 
до наших співвітчизників долучилися колеги з Республіки  
Білорусь та Азербайджанської Республіки. Розширення науко-
вих горизонтів і зацікавленість наших закордонних друзів те-
матикою конференції свідчить про актуальність окреслених 
для обговорення питань не лише в Україні, а й інших сучасних 
державах. 
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Шановні учасники конференції, сьогодні у Вас буде добра 
нагода поділитися новими ідеями та здобутками, віднайти одно-
думців і задекларувати себе як представників наукової спільноти. 
Ви презентуватимете результати своїх наукових досліджень з пи-
тань подальшого розвитку новітньої державності, шукатимете 
шляхи виходу з кризових ситуацій, формуватимете нестандартні 
підходи до вирішення застарілих проблем, вестимете активну 
дискусію з гострих політико-правових і соціально злободенних 
питань, будете критикувати або підтримувати чиїсь ідеї, переві-
рятимете чужі думки на раціональність і практичність. Ваша  
сила – у єдності та взаємопідтримці, довірі та емпатії, харизма- 
тичності й наполегливості. 

Молодь завжди була індикатором розвитку суспільства. 
А  це дає Вам підстави вважати себе творцями життя і водночас 
зобовʼязує Вас брати на себе відповідальність не лише за свої 
вчинки, а й за долю країни. Серед Вас – найбільш соціально  
активні громадяни, майбутні представники наукової, політич-
ної, економічної та культурної еліти України. Тож Вам необхід-
но навчитися арґументовано відстоювати свою думку, вміло 
переконувати у своїй правоті, а також критично сприймати  
інформацію, формуючи у свідомості своєрідний фільтр її  
правдивості. 

Цей науковий захід дає Вам час і можливості для відвер-
тої дискусії, обміну думками та результатами наукових розві-
док, пошуку істини та компромісних шляхів виконання постав-
лених сучасністю завдань. Нехай сьогоднішня конференція 
стане ще одним кроком до обʼєднання української талановитої 
молоді, додасть Вам віри у свої сили і впевненості у здатності 
перетворити буденність у гідне майбутнє.  

Успіху Вам, щирості і правдивості переконань, взаємної 
справедливої критики та підтримки однодумців на шляху до 
нових наукових звершень!  

 
Роман Благута,  

ректор Львівського державного 

університету внутрішніх справ,  
кандидат юридичних наук, доцент,  

полковник поліції 
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Б. І. Базарник 
(Національний університет  

«Львівська політехніка») 

 
ЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ СУДДІВ 

В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ 
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

 
Упродовж останніх років судова статистика яскраво свід-

чить про істотне зростання звернень громадян у суди за захис-
том своїх прав. Саме висока місія суду дає підстави будувати 
громадянське суспільство, члени якого та їх обʼєднання ефек-
тивно користуються широким колом прав і свобод, а всі їх вза-
ємовідносини будуються на основі права. Регулюючи начала 
правосуддя, Конституція України фіксує їхній демократичний 
зміст, відображаючи вимоги справедливості та гуманності.  
Дефініція справедливості, як найважливіша етична категорія, 
має насамперед вагу рівності між людьми. 

Правозастосовними гарантіями режиму справедливого 
та незалежного правосуддя правової поведінки суддів є насам-
перед окремі норми ст. 127 Конституції України, Закон України 
«Про судоустрій і статус суддів» [1], чинне цивільне проце- 
суальне, кримінально-процесуальне, деякі постанови Пленуму 
Верховного Суду, Вищого арбітражного суду України, рішення 
кваліфікаційних комісій суддів та інші законодавчі акти, які 
передбачають відповідальність за втручання в діяльність суду, 
таємницю наради суддів та заборону вимагати її розголошен-
ня. Значним прогресом у суддівські системі стало прийняття 
«Кодексу суддівської етики» який затверджено ХІ черговим 
зʼїздом суддів України 22 лютого 2013 року [1]. Кодекс суддів-
ської етики відповідає міжнародним стандартам суддівської 
поведінки, забезпечує більшу підзвітність судді, а його прийн-
яття стало важливим кроком до підвищення довіри громадян 
до судової гілки влади в Україні.  

У Кодексі увага приділяється таким важливим питанням, 
як врегулювання поведінки судді під час здійснення правосуд-
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дя, заборона позапроцесуального спілкування судді зі сторона-
ми у справі, декларування фінансових інтересів судді та членів 
його сімʼї, відвід судді, стосунки зі ЗМІ й поведінка судді 
в  неробочий час. Етичні положення, зазначені у Кодексі, віді- 
грають двояку роль: по-перше, вони дають змогу суддям оці-
нювати свої дії в повсякденному житті та під час здійснення 
правосуддя, звіряти їх із вимогами високого престижу своєї 
професії, а по-друге, вони повинні служити єдиною системою 
критеріїв для оцінки різних аспектів поведінки судді з боку 
уповноважених органів у разі оскарження дій судді як таких, 
що порушують Присягу [2]. 

Окрім цього, у 2016 році затверджено коментар до  
Кодексу суддівської етики, положення якого спрямовані на 
встановлення етичних стандартів, повʼязаних зі статусом судді. 
Як зазначили в Раді суддів України, запропонований коментар 
до Кодексу має стати в нагоді суддям для визначення їхньої 
поведінки в конкретній ситуації [3]. 

Останніми роками найбільша увага суспільства прикута 
саме до позасудової поведінки судді, його дозвілля, майнового 
стану. Непоодинокі випадки порушення окремими суддями 
морально-етичних принципів позасудової поведінки привер-
тають увагу громадськості, знаходять своє постійне висвітлен-
ня та обговорення в засобах масової інформації. 

Кодекс суддівської етики встановлює етичні правила  
поведінки судді поза межами його процесуальної діяльності. 
Інтерес викликають норми Кодексу, де зазначено, що суддя, 
серед іншого, повинен уникати взаємовідносин, які можуть 
вплинути на незалежність та неупередженість судді; повинен 
знати про свої майнові інтереси та вживати розумних заходів 
для того, щоб бути обізнаним з майновими інтересами членів 
своєї сімʼї; повинен враховувати, що сімейні, соціальні взаємо-
відносини чи будь-які інші стосунки та втручання з боку орга-
нів державної влади не мають впливати на поведінку судді чи 
ухвалення судових рішень [4, с. 198]. 

З метою встановлення стандартів моральної цілісності та 
відповідної поведінки працівників суду, які ґрунтуються на до-
триманні особистої, професійної та організаційної етики задля 
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підтримання авторитету, незалежності й ефективності судової 
влади, підвищення довіри громадськості до суду Рада суддів 
України розробила Правила поведінки працівника суду [5]. Ці 
правила встановлюють загальні вимоги до поведінки праців- 
ників суду, якими вони мають керуватись під час та поза вико-
нанням своїх службових обовʼязків. Так, працівник суду пови-
нен: 1) виконувати свої обовʼязки з повагою до прав і свобод 
людини; 2) ставитися до всіх і кожного неупереджено і без дис-
кримінації (словом чи дією) на підставі расової, релігійної, на-
ціональної, статевої або політичної приналежності, соціального 
походження, майнового і посадового становища, мови спілку-
вання та інших обставин; 3) не надавати переваг будь-яким 
громадським чи релігійним обʼєднанням, професійним або со-
ціальним групам, організаціям, компаніям, громадянам; 4) про-
являти повагу до моральних звичаїв і традицій народів, вра- 
ховуючи культурні та інші особливості різних етнічних 
і  соціальних груп, релігійних конфесій. 5) виконувати посадові 
обовʼязки чесно і сумлінно, відповідно до посадової інструкції, 
на високому професійному рівні, своєчасно й ефективно; 
6)  вирішувати завдання, повʼязані з виконанням посадових 
функцій, проявляючи самостійність, високу організованість, 
вимогливість і принциповість; 7) утримуватися від дій, що  
перешкоджають іншим працівникам суду виконувати їхні слу-
жбові обовʼязки; 8) не брати на себе без наказу керівника ви-
конання обовʼязків, не передбачених за посадою. 

Отже, в цілому основна проблема, яка поки що залиша-
ється, – це усвідомлення важливості дотримання правил етич-
ної поведінки самими представниками судової гілки влади. 
Проте з упевненістю можна констатувати, що результатом ви-
сокої етичної поведінки судді та працівників суду має стати 
довіра кожного громадянина і суспільства в цілому до судової 
системи, окремого суду та певного судді. 

 
–––––––––––––––– 
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М. В. Базарник 
(Національний університет 

«Львівська політехніка») 

 
ПРАВОВА ЕЛІТА ЯК СУБʼЄКТ ФОРМУВАННЯ 

ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 
 

Україна у своєму поступальному розвитку цілеспрямова-
но здійснює процес модернізації (оновлення, осучаснення) всіх 
сфер суспільного життя. Успішність суспільної модернізації  
залежить від багатьох чинників, зокрема від того, наскільки 
концепції суспільного вдосконалення, які розробляє і реалізує 
правова еліта, відповідають потребам ефективного функціо- 
нування суспільства. Отже, на перший план виходить питання 
про субʼєктивні чинники (передумови) модернізації соціуму. 
Йдеться про сучасну українську політичну еліту як вирішаль-
ного субʼєкта формування громадянського суспільства. 

Україна, здійснюючи демократичний перехід, перебуває в 
пошуку такої оптимальної моделі демократії, яка дасть їй мож-
ливість зберегти національну специфіку і при цьому запозичи-
ти та втілити в суспільне життя набутки інших народів і циві-
лізацій. Такий підхід потребує створення власної, національної 
концепції суспільного вдосконалення, яка стане основою успі-
шної модернізації українського суспільства. Модернізація, зок-
рема правової сфери, означає передусім зміну взаємовід- 

http://court.gov.ua/userfiles/%20Kodex%20sud%20etiki%281%29.pdf
http://court.gov.ua/userfiles/%20Kodex%20sud%20etiki%281%29.pdf
http://rsu.gov.ua/ua/events/komentar-do-kodeksu-suddivskoi-etiki
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носин держави й соціуму. Рушійною силою, яка вливає на про-
цес суспільної модернізації, є сучасна правова еліта. Оскільки 
правова ідеологія, правосвідомість, правова культура є визна-
чальними елементами правової системи України, визначаль-
ним субʼєктом модернізації суспільства виступає та частина 
правової еліти, яка працює у правоохоронних структурах, тобто 
правова еліта. Водночас соціальною базою оновлення правової 
еліти в перспективі має стати саме громадянське суспільство, 
основу якого складе так званий середній клас. 

Можливості правової еліти України впливати на мо- 
дернізацію українського суспільства ослаблені насамперед її 
неоднорідністю та надмірною фрагментарністю. Це результат  
недостатньої соціально-правової структурованості українсько-
го суспільства. Неоднорідна еліта провокує перманентні конф-
лікти у власному середовищі. До того ж сучасна еліта не бажає 
йти на компроміси, а без них модернізаційний процес не зав-
жди приводить до позитивних наслідків. Невдачі нинішнього 
етапу суспільної модернізації в Україні, на нашу думку, спри- 
чинені не стільки фінансово-економічною кризою, скільки  
нездатністю або небажанням основних сил домовлятися, зна-
ходити компромісні рішення на загальнонаціональному рівні 
[1, с. 215]. 

Велику перешкоду модернізаційному процесу в Україні, 
формуванню громадянського суспільства створює інтелек- 
туальна та моральна деградація еліти. Цей негативний процес 
в  останні пʼять років наростає в українському соціумі в цілому, 
і особливо швидко в його елітному правлячому прошарку. 
В  більшості представників правлячих кіл такі важливі ціннос-
ті, як право і закон, втрачають свою соціально-моральну пред-
метність і визначеність. Їх замінюють економічна прагматич-
ність, технократизм, які ігнорують соціальні потреби суспіль- 
ства. Досить яскравим підтвердженням правового нігілізму 
є  створення неефективних законів далеких від соціальних  
стандартів, що є яскравим проявом деструктивної поведінки 
сучасної  еліти. 

Підрив традиційної моралі, відсутність ґрунтовних, цін-
нісно-правових орієнтацій української правлячої еліти зумов-
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лені певною мірою і особливостями національної ментальності. 
Тільки цим можна пояснити той парадокс, коли зневажливе 
ставлення до права, розмитість понять добра і зла, правди 
і  брехні спостерігається не тільки в правлячої еліти, а і в знач-
ної частини українського суспільства. Закріплює подібне явище 
і характерний для вітчизняної еліти так званий «візантійський 
стиль» управління, орієнтований на тіньові та напівтіньові 
способи прийняття рішень. Як справедливо вказує український 
учений С. Телешун, правлячій еліті притаманна діяльність на 
засадах «візантійської політики», коли основний вплив на сус-
пільний розвиток проводиться не за рахунок матеріальних, ін-
формаційних ресурсів, інтелектуальних та професійних якос-
тей, а за рахунок «закулісної гри», до якої доступ соціальних 
груп обмежений [2]. 

Нинішня ситуація в Україні ускладняються ще й тим, що 
між правовою елітою і громадянським суспільством немає 
стійкого механізму взаємодії. Громадська думка, яка б мала 
справляти коригуючий вплив на дії політичної еліти при виро-
бленні і прийнятті рішень, практично не враховується. Правова 
еліта у своїй більшості не встановлює надійної комунікації 
з  громадськістю, недостатньо знає інтереси, запити, оцінки, 
думки, настрої, самопочуття людей. Ця частина правової еліти 
однозначно не є конструктивним субʼєктом модернізації укра- 
їнського суспільства. Орієнтуючись на психологічні особливос-
ті людей, заграючи з електоратом, вдаючись до популізму 
і  маніпулюючи свідомістю людей, вона не розглядає інститути 
громадянського суспільства як інструмент вирішення політич-
них і соціально-економічних проблем та не зацікавлена в їх  
формуванні [3]. 

Таким чином, в Україні сучасна правова еліта лише част-
ково відповідає змісту цього поняття. Вона неконсолідована, 
неоднорідна, є напівзакритою, її соціальною базою в основному 
є не середній клас, а амбітна, спекулятивна та кримінальна бу-
ржуазія. Це еліта соціального статусу, але не найкраща верства 
суспільства. Сьогодні в Україні бракує національно свідомої, 
соціально відповідальної правової еліти, здатної мислити стра-
тегічно, спроможної запропонувати своєму народу загальнона-
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ціональну ідею розвитку й повести його за собою. Вітчизняна 
політична еліта так і не перетворилася на повноцінного 
субʼєкта модернізації суспільства, здатного очолити цивіліза-
ційний процес побудови держави, а з нею й інститутів грома-
дянського суспільства. 

 

––––––––––––––––– 
1. Пухкал О. Політична еліта як субʼєкт модернізації 

українського суспільства. Збірник наукових праць Національної 
академії державного управління при Президентові України. 
2009. Вип. 2. С. 212–223. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnadu_ 
2009_2_24 

2. Телешун С., Колпаков А. Политическая элита в Украи-
не. Новая система власти. URL: http://rus.for-ua.com/analit/ 
2002/07/18/132522.html 

3. Громадянське суспільство в сучасній Україні: станов-
лення і тенденції розвитку: за заг. ред. Ф. М. Рудича. К.:Парлам. 
вид-во, 2006. С. 111–129. 

 
 

Л. М. Баранець 
(Львівський державний університет 

внутрішніх справ) 

 
НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ 

ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Системні зміни у правоохоронній діяльності на шляху су-
часних глобальних державних перетворень є одним із ключо-
вих факторів розбудови в Україні демократичної соціальної 
правової держави й функціонування громадянського суспільс-
тва. Доповнення, конкретизація чи заміна правових норм у цій 
сфері має одним із наслідків формування більш чіткого уяв-
лення про мету правоохоронної діяльності. Саме чітко визна-
чена мета правоохоронної діяльності надає їй цілісного вигля-
ду та окреслює шляхи до подальшого вдосконалення даного 
інституту. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnadu_%202009_2_24
http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnadu_%202009_2_24
http://rus.for-ua.com/analit/
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Зазначимо, що проблематика реформування правоохо-

ронних органів з наголосом на мету їх діяльності раніше вже 

розглядалась такими вченими, як: Ю. А. Ведерніков, О. М. Клюєв, 

Н. А. Краснікова, П. М. Рабінович, О. Л. Соколенко, О. Д. Тихоми-
ров, М. В. Цвік та інші. 

Водночас, кожен з цих науковців дотримується власних 

поглядів щодо визначення мети правоохоронної діяльності. 
Відповідно до цього, метою нашого дослідження визначено  

виокремити спільні та відмінні риси у підходах до наукового 

тлумачення мети правоохоронної діяльності. 

У навчальній літературі мета правоохоронної діяльності 
переважно визначається як «охорона права спеціально уповно-

важеними органами шляхом застосування юридичних заходів 

впливу із суворим дотриманням встановленого законом по-
рядку» [1, с. 176].  

Інколи це визначення конкретизується через зазначення 

конкретних сфер здійснення правоохоронної діяльності. До 

прикладу, у навчальному підручнику за редакцією М. В. Цвіка, 

такою метою визначено: «забезпечення законності і правопо-

рядку, захист прав та інтересів громадян, соціальних груп, сус-

пільства і держави, попередження та припинення правопору-
шень» [2, с. 432]. 

Наукові підходи більш диференційовані. Так, професор 

О. М. Клюєв метою правоохоронної діяльності бачить забезпе-

чення охорони конституційного ладу, прав і свобод громадян, 

законності і правопорядку, навколишнього природного сере-

довища, всіх суспільних відносин, які встановлені і регулюють-

ся правом [3, с. 88].  

В. Д. Ардашкін вважає, що мету правоохоронної діяльнос-

ті можна розглядати лише через категорію примусу [4, с. 1]. 

Подібної думки дотримуються М. І. Мельник та М. І. Хавронюк. 

Для них мета правоохоронної діяльності включає застосову-

вання передбачених законом примусових заходів до осіб, що 

вчиняють суспільно-небезпечні діяння, і заходів з відновлення 

порушених в результаті їх вчинення прав які законних інте-

ресів юридичних і фізичних осіб [5, с. 122–123]. 
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В. В. Микитенко вважає метою правоохоронної діяльності 

охорону права спеціально уповноваженими органами шляхом 

застосування юридичних заходів впливу з суворим дотриман-

ням встановленого законом порядку [6, с. 242]. 

Отже, аналізуючи наукові підходи до визначення мети 

правоохоронної діяльності можна зробити висновок, що на 

сьогоднішній день немає єдиного підходу до трактування цьо-

го поняття: для одних вчених вказана діяльність – це діяль-

ність компетентних органів щодо боротьби з правопорушен-

нями чи застосування примусу, для інших – це охорона існую-

чих суспільних відносин, забезпечення громадського порядку 

та безпеки.  

Водночас, необхідно погодитись з О. Д. Тихомировим 

та  Ю. А. Ведерніковим, що незважаючи на розмаїття поглядів 

вчених щодо сутності мети правоохоронної діяльності, вони 

єдині у визнанні її звʼязку з попередженням та профілактикою 

правопорушень [7, с. 168]. 

 
––––––––––––––––– 

1. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави: навч. 
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ченка, О. В. Петришина. Харків: Право, 2007. 432 с. 

3. Клюєв О. М. До питання правоохоронної діяльності в Україні: 
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І. В. Бесага  
(Львівський державний університет  

внутрішніх справ) 

 

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЕКЗИСТЕНЦІЙНОЇ  
ФІЛОСОФІЇ ПРАВА В. МАЙХОФЕРА:  

ДІАЛЕКТИКО-МАТЕРІАЛІСТИЧНИЙ ПІДХІД 
 

Сучасний, пострадянський етап розвитку українського 
правознавства характеризує відмова від ідеологічного монізму 
й плюралізація дослідницьких підходів, зокрема у сфері філо-
софії права.  

Відповідно, піддаються переоцінці як ті ідеї, концепції та 
теорії, що пропагувалися, так і ті, що заперечувалися панівною 
правовою доктриною на теренах країн усього колишнього со-
ціалістичного «табору».  

До таких ідеологічно заперечуваних напрямів філософсь-
ко-правової думки можна віднести, зокрема, екзистенціаліст-
ські підходи до права, що донедавна носили клеймо «буржуаз-
ного ідеологічного супротивника» марксистсько-ленінської 
доктрини та які нині викликають поглиблений дослідницький 
інтерес (С. І. Максимов, Г. В. Мальцев, О. В. Стовба, В. І. Павлов, 
Ю. Є. Пермяков, А. А. Козловський та ін.). 

До найбільш значущих представників правового екзис-
тенціалізму, чиї концептуальні здобутки поки що недостат-
ньою мірою відрефлексовані в українській філософсько-
правовій думці, належить видатний німецький правознавець 
ХХ століття Вернер Майхофер. 

Сучасне переосмислення правової онтології В. Майхофера 
вимагає зʼясування стану дослідження наукової та ідеологічної 
ролі його концепції в працях її сучасників: прихильників та, го-
ловне, критиків, до яких належали, зокрема, правознавці СРСР 
та інших соціалістичних країн. Так, починаючи з 60-х років ми-
нулого століття, критичне коментування правових поглядів 
В. Майхофера здійснювалось Л. Г. Грінбергом, В. П. Желтовою, 
В. Д.  Зорькіним, Г. Кленнером, В. Пєшкою, В. О. Тумановим та 
В. О.  Четверніним.  
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Аналіз публікацій радянських коментаторів творчості 
В.  Майхофера дозволяє виокремити низку положень у концеп-
ції німецького мислителя, що піддавалися особливо гострій 
критиці. 

Одним з таких питань виступає екзистенціалістське тра-
ктування суспільного існування людини, яке позначається те-
рміном «Als-Sein» і концентрується навколо вчення про «ситу-
ації». Неможливість взаємоврахування інтересів відокремлених 
індивідів у класово-антагоністичному суспільстві, брак уваги 
до соціальних причин і мотивів, що впливають на прийняття 
рішення у конкретній ситуації та потреба введення критеріїв 
справедливості соціальної ролі – основні аргументи проти  
майхоферівського розуміння суспільного існування людини 
[1,  с. 81–83; 2, с. 70; 3, с. 203, 230; 4, с. 164–165, 180–181; 
5,  с.  354,  362]. 

Іншим аспектом концепції В. Майхофера, що отримав 
критичну оцінку, стало питання про нормативність права, ви-
веденого із екзистенціально трактованого вчення про ситуації 
та про міру обовʼязковості правового повинного щодо позити-
вного права. Екзистенціалістський підхід В. Майхофера, на ду-
мку радянських дослідників, має наслідком субʼєктивізацію по-
няття про право, витіснення норми у її загальноприйнятому 
позитивному розумінні із сфери права взагалі [4, с. 169, 171, 
181; 5, с. 353].  

Проблемним питанням, яке викликало у радянських  
дослідників поглиблений інтерес, стало й майхоферівське ба-
чення поняття «природа речей». Аналіз й осмислення виключ-
но «ідеального змісту суспільної дійсності», нехтування ана- 
лізом дійсних економічних і суспільних відносин перетворю-
ють «природу речей» у її представленні В. Майхофером в умо-
глядну конструкцію, що не може виступати понадпозитивним 
правом.  

Ідеалістичне трактування «природи речей» та субʼєкти- 
візація даного поняття В. Майхофером, на думку окремих авто-
рів, виключає його онтологічний статус та «переходить у ще 
одну спробу використання ідей Канта для пояснення соціаль-
них норм» [1, с. 82–83; 2, с. 69–70, 72; 6, с. 76–77]. 
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З дослідження праць коментаторів філософсько-правової 
творчості В. Майхофера у радянський період можна також зро-
бити висновок щодо відходу від ідеологічної критики і посту-
пового переходу до нейтрально-описового підходу до концепції 
В.  Майхофера починаючи з 1980-х років, що зумовлюється, во-
чевидь, деякими трансформаціями домінуючої політичній лінії. 
Так, у працях В. О. Четверніна та Г. Кленнера вплив політично 
заангажованої критики поглядів В. Майхофера змінюється на 
науково виважений підхід до розглядуваної концепції та пра-
вового екзистенціалізму загалом. Як видається, у 1983 р. впер-
ше на радянських теренах В. Майхофера було згадано як пред-
ставника екзистенціалістської філософії права у навчальній 
літературі (Д. Зорькін). 

В подальшому, після падіння системи радянського тота-
літаризму, у працях українських (С. І. Максимов, О. В. Стовба) та 
зарубіжних (Г. В. Мальцев) пострадянських правознавців осми-
слення творчого доробку В. Майхофера вже звільняється від 
ідеологічного впливу постулатів діалектичного матеріалізму 
й  економічного детермінізму. 

Методологічні особливості підходів до трактування екзи-
стенціалістського обґрунтування права у пострадянський пері-
од, питання підставності критики, здійсненої під впливом мар-
ксистсько-ленінської ідеології, нині залишаються недостатньо 
дослідженими, що свідчить про безумовну актуальність по- 
дальших досліджень обраної проблематики. 
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ФІКТИВНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО  

ЯК ЗАГРОЗА ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ 
 

Здійснювані в Україні заходи з переходу до ринкової еко-
номіки створили передумови для підприємницької діяльності 
громадян, у напрямі розвитку якої зроблено ряд рішучих кро-
ків. Необхідно зазначити, що останнім часом в Україні досить 
поширеним стало створення та використання фіктивних підп-
риємств для приховування прибутків від оподаткування, кон-
вертування коштів. Це породжує зловживання з фінансовими 
ресурсами з боку деяких посадових осіб фінансово-кредитних 
та банківську установ, які безпосередньо беруть участь у від-
миванні брудних коштів, сприяють відпливу грошей за кордон, 
спрямовують грошові потоки на обслуговування угод через 
фіктивні структури [1, с. 107]. 

Таке становищеі загрожує національній і безпеці еконо-
міки та ідержави в цілому. З огляду на це, і залишається актуа-
льним і виявлення існуючих проблем розслідування і злочин-
ної діяльності і фіктивних підприємств в Україні, а також роз-
роблення іпропозицій іможливих ішляхів їхі вирішення. 

Значний вклад і у розвиток теорії і практики і розкриття 
та розслідування економічних злочинів, зокрема фіктивного 
і  підприємництва, зробили ітакі вчені, як В. В. Білоус, А. Ф. Во-
лобуєв, В. І. Василинчук, Л. М. Дудник, В. А. Журавель, О. Г. Каль-
ман, О. Є. Користін, В. В. Лисенко, С. С. Чернявський та інші, що 
створило значне наукове підґрунтя для подальших досліджень. 
Проте варто звернути увагу на те, що цілий ряд важливих для 
криміналістики, кримінального процесу та правоохоронної 
практики напрямів цієї проблеми продовжують залишатися 
недослідженими.  

Визначальною особливістю фіктивних підприємств є те, 
що вони реверсивно спрямовують рух товарно-грошових  
потоків з легальної до тіньової економіки та у зворотному на-
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прямку, залежно від поточних потреб їх власників. Фіктивні 
фірми, що діють під оболонкою легальних підприємницьких 
структур, на сьогодні залишаються найбільш поширеними ін-
струментами для відмивання «брудних» грошей [2, с. 170–171]. 
Протиправна діяльність, повʼязана з проведенням незаконних 
конвертаційних операцій, на сьогодні є одним із найперспек-
тивніших шляхів для «відмивання» значних коштів представ-
никами злочинних угруповань [3, с. 250]. Тому особливої уваги, 
насамперед, потребує дослідження взаємозвʼязку фіктивного 
підприємництва з легалізацією доходів, одержаних злочинним 
шляхом, місця і ролі фіктивних підприємств у механізмі легалі-
зації злочинних доходів. Близько 90% виявлених фіктивних 
фірм (щороку їх викривають до 30 тис.) [4, с. 240; 11] створю-
вались для вчинення кримінальних правопорушень еконо- 
мічної спрямованості, що свідчить про дедалі активніші спро- 
би злочинних груп надати законного вигляду тіньовим  
прибуткам. 

Звідси необхідно погодитися з думкою С. С. Чернявського 
стосовно того, що масштаби криміналізації та корумпованості 
українського суспільства сягають критичної межі, за якою на-
стає втрата важелів керування державою з боку легітимної 
влади, що становить загрозу національним інтересам і націо-
нальній безпеці держави [6, с. 6]. 

З огляду на результати узагальнення слідчої та судової 
практики, під час досудового розслідування фіктивного під- 
приємництва трапляються прорахунки та упущення, обумов-
лені, насамперед, складністю доказування події кримінального 
правопорушення та причетності до нього конкретних осіб.  
Серед проблем, що потребують наукового та практичного 
розвʼязання, найсуттєвіші повʼязані зі збиранням, перевіркою 
та оцінкою доказів у провадженнях цієї категорії [4, с. 415]. 

Першочерговим етапом зʼясування є фіктивний субʼєкт під-
приємницької діяльності – юридична особа, яка є невідʼєм- 
ною складовою фіктивного підприємництва. Спроби визначити 
у  вітчизняній юридичній літературі поняття «фіктивне під- 
приємство» в основному зводилися до перерахування окремих 
ознак, що свідчать про «фіктивність» субʼєкта підприємництва. 
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В. В. Лисенко дійшов висновку, що фіктивне підприємст-
во необхідно розглядати тільки в межах існуючих субʼєктів пі-
дприємництва. Це означає, що фіктивним може бути визнано 
лише підприємство, яке пройшло відповідну державну реєст- 
рацію, хоча й з використанням фіктивних даних, які дозво- 
ляють приховати дійсну інформацію про осіб, що створили під-
приємство та здійснюють керівництво субʼєктом підприєм- 
ництва [5, с. 83].  

Таким чином при розслідуванні фіктивного підприємни-
цтва, перш за все, необхідно зʼясувати ряд таких положень: 
а)  сферу підприємницької діяльності, у якій скоєно злочин,  
коло учасників та їх кваліфікацію; б) вивчити статут підприєм-
ницької структури (засновницькі документи) і закони України, 
що регулюють діяльність такого виду підприємництва. При 
вивченні слід звернути увагу на умови діяльності, звітність, 
особливості контролю, документообігу тощо. 

Саме фіктивне підприємництво відбувається тільки з 
прямим умислом, тому, проводячи комплекс слідчих дій, потріб-
но довести навмисність здійснення фіктивного підприємницт-
ва. При розслідуванні фіктивного підприємництва важливим 
аспектом також є те, що вони часто бувають повʼязані 
з  іншими злочинами (ст.ст. 190, 201, 202, 203, 209, 212, 218, 
222, 223 та інші). Усі ці кримінально-правові й криміналістичні 
явища становлять систему обставин, які є важливими та 
які  займають особливе місце при розслідуванні фіктивного 
підприємництва. 
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ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО  

ЯК СЕРЕДОВИЩЕ ФОРМУВАННЯ  
НОВИХ ГАЛУЗЕЙ ПРАВА 

 
Питання про генезис нової галузі права – це питання про 

процес виникнення й становлення певної якості в правовій  
реальності. Межею генезису нової галузі права є оформлення її 
як самостійної галузі права. Відомо, що методологічним орієн-
тиром у розкритті ґенези того чи іншого явища слугує поняття 
основи, оскільки основа містить ту сторону цього явища, яка 
обумовлює його інші сторони, властивості та звʼязки, що ста-
новлять сутність явища. Конкретизується поняття основи че-
рез близькі йому поняття причини й умови, що відображають 
процесуальну сторону реальності. Так, поняття причини харак-
теризує не стільки саму галузь права, скільки процес її виник-
нення. Ось чому головним змістом аналізу передумов є вста- 
новлення протиріч, які визначають виникнення нової галузі 
права. Становлення нової галузі права є результатом синтезу 
загальних, безпосередніх та основних передумов. Сформована 
нова галузь права являє собою систему, яка є затребуваною 
юридичною практикою й наукою. 

Сьогодні у вітчизняній юриспруденції можна вважати  
загальноприйнятим визначення галузі права, під якою розу- 
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міється обʼєктивно сформована всередині єдиної системи пра-
ва у вигляді її відокремленої частини група правових інститу-
тів і норм, що регулюють якісно однорідні суспільні відносини 
на основі певних принципів і специфічним методом, унаслідок 
чого вони здобули відносну самостійність, стійкість та авто- 
номність функціонування [1, с. 22]. У вітчизняній юридичній 
літературі також поширена думка, згідно з якою підставою ви-
ділення нової галузі права є утворення нового предмета права 
й нового правового методу. Ця думка, незважаючи на  декілька 
критичних робіт, є домінуючою в теорії держави та права з кін-
ця 1930-х рр. [2, с. 297]. 

Однак, на наше переконання, конструкції галузі права, 
заснованій на особливому предметі й методі правового регу-
лювання, притаманні протиріччя.  

По-перше, положення про власний метод для кожної га-
лузі права не дотримується.  

По-друге, з огляду на цю конструкцію є незрозумілим 
статус таких утворень, як «комплексна галузь права».  

По-третє, існують труднощі у визначенні співвідношення 
системи права й системи законодавства [3, с. 34]. 

Якщо провести аналіз базового визначення галузі права, 
то з нього постає, що ознаками галузі права є такі характе- 
ристики:  

а) наявність відповідної сфери суспільних відносин;  
б)  наявність певної єдності в цьому комплексі суспільних 

відносин;  
в) наявність обʼєктивно обумовленого інтересу в самос-

тійному регулюванні цього комплексу відносин;  
г) наявність певного специфічного методу регулювання 

цього комплексу відносин [2, с. 297]. 
Однак наведених загальних ознак недостатньо для виді-

лення нової галузі права, оскільки вони носять субʼєктив- 
ний характер через свою нечіткість. Тому багато дослідників 
стали виділяти також інші ознаки, наприклад наявність зага-
льних принципів або «соціальну цінність» [4, с. 23]. Проте  
використання як критерій для виділення нової галузі права 
наявності власних принципів у цій галузі права не отримало 
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у  вітчизняній юриспруденції розвитку, тому що названі ознаки 
є більш субʼєктивними, ніж інші. 

Уже давно висловлювалася думка про те, що специфіка 
предмета правового регулювання галузі не вичерпується лише 
вимогою особливої форми або методу правового регулювання. 
Специфіка виявляється також у такому змісті правового регу-
лювання, який не може охоплюватися загальними положення-
ми інших галузей права, а вимагає формулювання самостійних 
положень, спрямованих на застосування цієї сукупності юри-
дичних норм [5, с. 117]. Таким чином, новій галузі права необ-
хідно мати власну «загальну частину», інакше таке утворення 
не може вважатися галуззю права.  

Незважаючи на все сказане, головним системоутворюю-
чим фактором для нової галузі права вважається предмет пра-
вового регулювання [6, с. 57]. Це основний, проте не єдиний 
чинник, його можна розуміти як обʼєктивну потребу суспільст-
ва в особливому режимі правового регулювання згаданої групи 
суспільних відносин. На цю необхідність впливають усі сторони 
суспільних відносин, однак найбільше – соціально-економічні 
та політичні. Постає питання про те, яким є механізм утворен-
ня нової галузі права. 

Багато авторів вважають, що слід виділяти суспільні від-
носини, які існують лише як правові, та суспільні відносини, 
для яких правова форма не є обовʼязковою. Перші утворюють 
самостійні галузі права з обʼєктивних причин (адміністративне, 
кримінальне тощо). Другі можуть як утворювати галузі права, 
так і не утворювати їх. При цьому вирішальну роль відіграють 
такі чинники: характер відносин, ступінь застосування до них 
методів державного впливу, наявність самостійного законо-
давства [7, с. 16].  

Таким чином, існують галузі права, наявність яких зу- 
мовлюється обʼєктивно, і галузі права, наявність яких залежить 
від волі суспільства й держави. Проте провести межу між 
обʼєктивними та субʼєктивними умовами в такому разі досить 
складно.  

Зокрема, послідовно застосовуючи обʼєктивний предмет-
ний підхід до розуміння галузі права, А. Ю. Анішин дійшов  
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такого висновку: «Фінансове право є такою ж обʼєктивною  
реальністю, як і самі фінанси. Воно виникло водночас із виник-
ненням держави та є його невідʼємним атрибутом» [8, с. 11]. 
Щодо того, що обʼєкт правового регулювання фінансового пра-
ва виник одночасно (або принаймні хронологічно близько) 
з  виникненням держави, вагатися дійсно не доводиться. Автор 
має рацію, якщо виходити зі згаданого підходу до розуміння 
того, чим є галузь права. 

Таким чином, можна констатувати, що елементи струк-
тури права, які не вписуються в її логічну схему, проте є подіб-
ними за низкою ознак із галузями права, формують галузі  
права.  

Однак це не означає, що з них обовʼязково повинна сфор-
муватися повноцінна нова галузь права. Це означає лише, 
що  є  реальна можливість початку процесу формування нової 
галузі  права. 
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СУЧАСНЕ РОЗУМІННЯ ЗЛОЧИНУ  

В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОЇ  
ПРАКТИКИ 

 
Злочинність сьогодні торкнулася усіх сфер життєдіяль-

ності українського соціуму. У цьому звʼязку є важливим погли-
блене вивчення природи, причин, наслідків, тенденцій цього 
соціального явища, що має як наукове, так і практичне зна- 
чення. Воно повинно бути основою для вдосконалювання со- 
ціальних відносин і інститутів громадянського суспільства,  
соціальних норм і практики їх застосування, для зміцнення  
системи соціального контролю, послідовної реалізації заходів 
морального і правового виховання, соціальної профілактики 
і  відповідальності. Усі вони спрямовані на те, щоб забезпечити 
максимальний захист особистості, задоволення інтересів гро-
мадян, демократизацію та гуманізацію нашого суспільства. 

У правовій науці різних країн можна знайти формальне 
визначення злочину як діяння, забороненого законом. Однак 
юридичний аналіз злочину виявляється сьогодні вже недостат-
нім. Правознавець бачить злочинну поведінку лише в межах ді-
ючої юридичної системи, законодавства конкретної країни. 

Поняття злочину – ключова категорія соціології та філо-
софії права. Вони ставлять у логічний звʼязок суспільні відно-
сини, з одного боку, і кримінально-правову норму, її ефектив-
ність і соціальний механізм дії – з другого. Ця методологічна 
функція – бути ланкою, що опосередковує, між суспільними  
відносинами і юридичною нормою, а отже, між соціологією 
й  правознавством – теоретичне відбиття реального місця зло-
чину в житті суспільства.  

Не менш важливе значення має правильне розуміння 
злочину й для практики роботи правоохоронних установ. Адже 
від того, який зміст буде вкладатися в це поняття, залежить 
і  вибір соціальних і юридичних заходів для профілактики  
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правопорушень, і зміст роботи з підвищення ефективності 
кримінальних законів, і, нарешті, організація виконання пока-
рання як засобу виправлення й перевиховання. 

За обʼєктивними властивостями злочин – зазіхання кон-
кретної людини на сталий у суспільстві порядок відносин між 
людьми, колективами, між колективом і особистістю. Це ро-
бить злочин соціальним, суспільно значущим явищем. Навіть 
тоді, коли, здавалося б, збиток понесений тільки потерпілим, 
злочинець заподіює шкоду суспільству, тому що зазіхає на його 
члена, що посідає «своє» місце в системі суспільного поділу праці 
й тому функціонально повʼязаного з усіма іншими членами.  
Захисна реакція суспільства на можливу дезорганізацію інди- 
відом нормального функціонування соціального організму на-
буває юридичної форми й виражається у вигляді правової забо-
рони, сполученої з погрозою застосування санкцій [1, с. 212]. 

Соціолога на відміну від юристів цікавить злочин як «со-
ціальний біль» суспільства, прагнення одних наслідувати ін-
шим, результат впливу навколишнього середовища на інди- 
віда, як різновид дії, що людина робить мінімум один раз 
у  своєму житті, вид поведінки, що відхиляється, злочин як спо-
сіб життя, спосіб досягнення багатства й влади, форма протес-
ту й насильства. Багатомірне бачення злочину включає його 
розгляд з позицій потерпілого: як він ним сприймається, пере-
живається, а також того, чому потерпілий береться вирішувати 
самостійно проблему свого захисту. 

Основна ідея соціологічного підходу до розуміння зло-
чинності полягає в тому, що злочинність – це хвороба соціуму, 
а  злочини – симптоми (ознаки) цієї хвороби. Характер і масш-
таби злочинності не залежать прямо від волі законодавця. 
Як  свідчить історія, у законодавчій практиці можливі й помил-
ки, і свавілля, і лобіювання, і корислива заінтересованість. 

Злочинність залежить від характеру сформованих у со- 
ціумі суспільних відносин. Її обʼєктивною характеристикою 
є  небезпека. Сутність соціологічного підходу до визначення 
злочинності характеризується таким: а) розглядом злочиннос-
ті не  як системи злочинів, а як специфічної характеристики  
суспільства – здатності породжувати злочини у великій кілько-
сті; б) розробкою категорії «злочин», що не залежить від  
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законодавства (виключення такої ознаки, як протиправність, 
при збереженні винності й акцентуванні уваги на суспільній 
небезпеці) [2, с. 78]. 

Можна припустити, що пік негативної ролі злочинності 
припадає на період стабільного розвитку соціальних систем, 
а  позитивний його ефект стає очевидним у моменти переходу 
до принципово іншого типу суспільства, іншої правової докт-
рини, при зміні систем законодавства. У рамках соціологічного 
підходу одні вчені вважають злочинність нормальним і віч- 
ним явищем (Е. Дюркгейм), інші думають, що при радикальній 
зміні характеру суспільних відносин суспільство може позбути-
ся цієї вади (Е. Фромм) [3]. 

Соціологічний підхід певною мірою стирає межі між тра-
диційним розумінням злочинності та її причин. Однак при 
цьому не заперечується причинність. Навпаки, цей підхід ство-
рює настанову на пошук глибинних, сутнісних детермінант. 
Дослідження такого феномену, як самодетермінація злочинно-
сті, показує умовність і відносність меж між явищем і його при-
чиною: сама злочинність залежно від дослідницького кута зору 
може розглядатися і як слідство, і як детермінанта. 

Отже, із соціологічної точки зору злочин є діянням, що 
суперечить вимогам того або іншого провідного соціального 
інституту, який суспільство підтримує шляхом криміналізації 
цього діяння. Таке визначення є функціональним за суттю, бо 
воно розкриває роль кримінальних заборон і покарання стосо-
вно соціального порядку. Але воно не вичерпує соціологічних 
характеристик злочину. Зі структурної точки зору злочин мож-
на розглядати як особливий тип соціальних відносин, де фігу-
рують дві провідні сторони: злочинець і потерпілий. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ  

РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ 
 

При вчиненні злочинів, повʼязаних з навмисним позбав-
ленням життя людини, не завжди спочатку зрозуміло, чи на-
справді було посягання на життя людини, або дії злочинця бу-
ли направлені на заподіяння шкоди іншому обʼєкту, а смерть 
людини стала результатом, який злочинець не міг передбачи-
ти. Умисні вбивства, зазвичай, попередньо готуються, обира-
ється спосіб вбивства, а також обмірковуються способи прихо-
вування та знищення слідів вбивства. Складність розслідуван-
ня вбивств полягає у відсутності свідків, наявністю великої кі-
лькості загальних версій розслідування, інсценуванням обста-
вин подій злочину, характером речових доказів, встановлення 
причин і умов, що сприяють їх вчиненню.  

Кримінальна відповідальність за вчинення вбивств різ-
них видів передбачена ст.ст. 115–119 КК України. Найбільш не-
безпечними є умисні вбивства, які належать до категорії особ-
ливо тяжких злочинів (ст. 115 КК України). Методика розсліду-
вання вбивств обумовлюється особливостями механізму їх 
вчинення, що знаходить відображення у криміналістичній ха-
рактеристиці злочинів даного виду. За цією ознакою близьким 
до вбивств є вчинення тяжких тілесних ушкоджень, що спри-
чиняють смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України) [1]. 

Згідно оприлюдненої статистики щодо скоєння та розк-
риття вбивств за останні 20 років на території України, кіль-
кість злочинів значно поменшала. За даними офіційної статис-
тики у 2014 рік було зареєстровано 4389 вбивств; 2015 рік – 
3004; 2017 рік – 1551, з яких особа злочинця була встанов- 
лена у 1387 фактах, також було розкрито 466 вбивств мину-
лих  років. 

Ефективному розслідуванню злочинів сприяє зʼясування 
даних, що становлять криміналістичну характеристику вбивств, 
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тобто сукупності криміналістично значущих елементів, які 
сприяють найбільш швидкому розслідуванню. До елементів 
криміналістичної характеристики вбивств належать: 1) спосіб 
вчинення; 2) спосіб приховування; 3) місце, час та обстановка; 
4) типові сліди вбивства; 5) особа злочинця; 6) особа потерпі-
лого [2]. 

Для більш швидкого процесу розслідування будь-якого 
різновиду вбивства обовʼязково складається загальний роз- 
горнутий план розслідування, що будується з урахуванням  
загальних версій та початково одержаної інформації. 

Комплекс слідчих (розшукових) дій і оперативно-розшу- 
кових заходів у ході розслідування вбивств визначається слід-
чою ситуацією, що склалася на конкретному етапі проваджен-
ня. Враховують особливості злочину, вид смерті, спосіб її спри-
чинення, застосовані знаряддя вбивства, способи маскування, 
дані про особу загиблого та осіб, імовірно причетних до вчи-
нення злочину, мотиви вбивства. У плані важливо також реа-
льно визначити строки, оптимальну послідовність виконання 
слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів. 

Так чи інакше, до типового переліку слідчих (розшуко-
вих) та інших процесуальних дій на початковому етапі розслі-
дування входять: 

– огляд місця події та трупа; 
– допити очевидців, інших свідків (із кола родичів, зна-

йомих, сусідів, співпрацівників тощо); 
– призначення й проведення судово-медичної експерти-

зи трупа; різновидів криміналістичних експертиз речових до-
казів тощо; 

– підготовка до предʼявлення трупа для впізнання і його 
предʼявлення;  

– переслідування і розшук убивці; 
– затримання, обшук особи, допит підозрюваного; 
– підготовка і предʼявлення підозрюваного для впізнання; 
– обшук за місцем проживання і праці підозрюваного [3]. 
Правоохоронні органи України дедалі частіше мають 

справу зі злочинами, які раніше були майже не відомі нашій 
судово-слідчій практиці, зокрема із вбивствами на замовлення. 
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Багато таких убивств, учинених за останні роки, привернули до 
себе увагу широкого загалу української та світової громадсько-
сті, обумовили різку критику діяльності органів. 

Причини такого становища полягають, зокрема, в тому, що: 
1. Органи досудового розслідування поверхово знають 

специфічні криміналістичні особливості цього виду вбивства; 
2. Не вміють цілеспрямовано виконувати комплекс пер-

винних і невідкладних слідчих та оперативно-розшукових дій; 
3. Не володіють тактичними засобами викриття учасни-

ків злочинної події – замовників, посередників (пособників), 
виконавців замовних убивств; 

4. Не в стані забезпечити ефективне використання зібра- 
них у справі доказів; 

5. Недостатньо напрацьовані питання розслідування 
вбивств на замовлення й у криміналістичній теорії; 

6. Спрацьовують чинники політичного або криміналі- 
стичного характеру – активна протидія розкриттю й розсліду-
ванню злочину з боку провладних або злочинних структур [3]. 

З усього вище викладеного можна зробити висновок, 
що  для більш швидкого і ефективного розслідування вбивств 
необхідне вдосконалення правоохоронцями своїх розумових 
навиків і практичних напрацювань. Для створення ефективних 
алгоритмів розслідування слід напрацьовувати практичні на-
вики, що потребує значних фінансових ресурсів. Втім, резуль-
тати використання таких новітніх технологій у сфері роз- 
криття, розслідування та попередження злочинів варті таких 
затрат.  

Крім того, кожний конкретний випадок є індивідуаль-
ним, має свою слідову картину, свої джерела доказів, тому шаб-
лонно підходити до розслідування неприпустимо.  

 
––––––––––––––––– 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ДОПИТУ  

ПОВНОЛІТНЬОЇ ОСОБИ  
ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ  

ТА ЗАКОНОДАВСТВОМ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ 
 

Відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК слідчі (розшукові) дії 
є  діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або 
перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінально-
му провадженні [1]. 

Кримінальний процесуальний кодекс передбачає прове-
дення наступних слідчих (розшукових) дій:  

– допит (ст.ст. 224–226, 232, 351–354, 356, 567 КПК);  
– предʼявлення особи для впізнання (ст.ст. 228, 232, 

355  КПК);  
– предʼявлення речей для впізнання (ст.ст. 229, 232, 

355  КПК);  
– предʼявлення трупа для впізнання (ст. 230 КПК);  
– обшук (ст.ст. 233–236 КПК);  
– огляд місцевості, приміщення, речей та документів 

(ст.ст. 237, 361 КПК);  
– огляд трупа (ст. 238 КПК);  
– огляд трупа, повʼязаний з ексгумацією (ст. 239 КПК);  
– слідчий експеримент (ст. 240 КПК);  
– освідування особи (ст. 241 КПК);  
– проведення експертизи (ст.ст. 242–245 КПК) [2]. 
Серед всієї класифікації слідчих (розшукових) дій необ-

хідно виділити допит, адже саме він є основним у їх проведенні. 
Допит – це слідча (розшукова) дія, яка проводиться слід-

чим або прокурором у встановленому законом порядку і спря-
мована на отримання в усній або письмовій формі від свідка, 
потерпілого, підозрюваного, експерта відомостей щодо відомих 
їм обставин у кримінальному провадженні, що мають значення 
для цього кримінального провадження [1]. 



- 31 - 

Підставою проведення допиту є наявність достатніх  
даних, які вказують на те, що конкретній особі відомі або  
можуть бути відомі певні відомості, які мають значення 
для  кримінального провадження та входять до предмету дока-
зування. 

Допит має на меті отримання повних та неупереджених 
показань від особи, яка викликана для допиту в установленому 
законом порядку. 

Під час допиту особа, яка його проводить, складає певні 
процесуальні документи, а саме протокол допиту (ст. 104 КПК). 
Протокол підписують всі учасники слідчої (розшукової) дії (ч. 4 
ст. 104 КПК).  

Якщо особа, яка брала участь у проведенні слідчої (роз-
шукової) дії, відмовилася підписати протокол, про це  
зазначається в протоколі в присутності понятих, захисника 
(законного представника) (ч. 6 ст. 104 КПК) [3]. 

Допит провoдиться за мiсцем прoведення дocyдового 
розслiдyвання або в iншому мicцi за погoдженням із осoбoю, 
якy мають намip дoпитaти. Кожний свідок дoпитується окремо, 
без присутностi інших свiдкiв.  

Дoпит не може пpoдoвжуватися без пеpepви понaд двi 
гoдини, а в цiлoмy – пoнaд вiсiм гoдин на дeнь. Перeд дoпитом 
встaнoвлюється ocoбa, рoзʼяснюються її прaва, а також пopядок 
пpoведення дoпитy.  

У разi дoпитy свiдкa вiн попереджaється прo кримiнальнy 
вiдпoвiдaльнicть за вiдмову дaвати пoказання і за дaвання 
завiдoмo непрaвдивих покaзaнь, а пoтерпiлий – за  давання 
завiдoмo непрaвдивих покaзaнь. За необxiдності до  yчасті 
в  допитi залyчається переклaдaч.  

Під час допитy може застосовyвaтися фотозйoмка, аyдіо- 
та/або відеoзапис. Дoпитyвaнa oсoбa має прaвo викopистовy- 
вaти пiд чaс дoпитy влacнi докyмeнти і нoтaтки, якщо її 
покaзaння повʼязaнi з будь-якими обчислeннями та іншими 
відомocтями, якi важкo збepeгти в пaмʼяті. За бaжaнням 
дoпитуванoї осoби вонa має правo виклaсти свoї пoказaння 
власноpyчно.  

За письмoвими покaзaннями oсoби їй можуть бути 
пocтавленi дoдaткoвi зaпитaння [3]. 
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Законодавство України дещо відрізняється від інших кра-
їн у методиці проведення допиту. У Республіці Казахстан допит 
проводиться в денний час, за винятком випадків, коли він 
не  може бути відкладений. 

Допит не повинен тривати не більше чотирьох годин. 
Допит дозволяється протягом принаймні однієї години після 
відпочинку і прийому їжі із загальною тривалістю допиту про-
тягом одного дня, що не перевищує восьми годин. Допит непо-
внолітнього здійснюється в денний час і не повинен проводи-
тися безперервно понад дві години, в загальному, не більше 
чотирьох годин на день. 

Опитування глухого або німого свідка, жертви, підозрю-
ваного або підсудного здійснюється за участю особи, яка опа-
нувала такими навичками спілкування. Участь такої особи 
в  допиті має бути відображено в протоколі. 

У разі психічного чи іншого серйозного захворювання 
опитаних допит проводиться з дозволу лікаря і його/її  
участі  [4]. 

Можна зробити висновок, що методика нашої країни 
у  проведенні допиту практично не відрізняється від інших кра-
їн. Певна відмінність полягає в часі проведення допиту на добу: 
в Україні його можна проводити не більше двох годин 
без  перерви, а в цiлoмy – пoнaд вiсiм гoдин на дeнь; в Республі-
ці Казахстан – допит не може тривати безперервно більше 
4  годин без перерви, та більше восьми годин на день. 

 
–––––––––––––––– 
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СПЕЦІАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ,  

ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЗБИРАННЯ  
ІНДИВІДУАЛЬНИХ СЛІДІВ ЛЮДИНИ 

 
При вчиненні кримінального правопорушення, злочи-

нець контактує з навколишнім матеріальним середовищем, 
тим самим залишає свої індивідуальні матеріальні чи ідеальні 
сліди.  

Ретельний огляд та обстеження місця події дає нам мож-
ливість якомога більше виявити, зафіксувати та вилучити слі-
дів, що залишив злочинець.  

На місці злочину ми можемо виявляти сліди: рук, 
ніг/взуття, гув, зубів, нігтів, волосся, біологічного походження, 
частинок одягу та мікроволокна від одягу, а також індивідуа-
льний запах людини. Збирання таких слідів людини здійс- 
нюється під час проведення слідчих (розшукових) дій слідчим 
самостійно або із залученням інспекторів-криміналістів чи спе- 
ціалістів-криміналістів. 

Перш за все проводиться фото-та відеофіксація всього 
місця події, а вже потім починають виявляти та фіксувати кон-
кретні сліди, які залишені на місці злочину.  

Для виявлення слідів рук застосовується дуже різнома- 
нітний арсенал техніко-криміналістичних засобів. Вибір необ-
хідного засобу залежить від: виду сліду; особливостей слі- 
досприймаючої поверхні та її площі; часу, що минув з моменту 
утворення сліду; умов, у яких відбувається пошук, і т. ін.  

Сліди рук на глянцевих поверхнях виявляють при огляді 
у косопадаючому світлі, а якщо обʼєкт є прозорим, то при огляді 
його на просвіток; у важкодоступних для огляду місцях вико-
ристовуються освітлювач і спеціальна дзеркальна приставка. 
Оскільки пошук на місці події маловидимих слідів починається, 
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як правило, з освітлення окремих ділянок площі, що оглядаєть-
ся, то у ролі додаткових засобів найчастіше застосовуються 
стаціонарні та переносні джерела освітлення побутового 
і  спеціального призначення (лампи розжарення, газорозрядні 
люмінесцентні лампи), використовуються портативні тран- 
сотматорні підстанції для подачі електричного живлення та ін. 

Такі освітлювальні прилади поділяють на три види: 
1)  прилади розсіяного світла (звичайні лампи без арматури); 
2)  прилади спрямованого освітлення, комплекти яких мають 
арматуру – відбивачі (плоскі, кутові, сферичні, параболічні). 
Це  софіти, прожектори, імпульсні лампи-спалахи, переносні 
електричні ліхтарі та ін.; 3) пристрої точкового освітлення, ко-
трі дозволяють концентрувати світловий пучок. Вони викори-
стовуються для виявлення маловидимих і невидимих слідів, 
мікрочасток. Точкові джерела є переносними пристроями 
і  невідʼємною частиною мікроскопів. Поряд із сучасними засо-
бами освітлення в практиці можуть використовуватися й най-
простіші засоби освітлення: гасові лампи і ліхтарі, стеаринові 
та воскові свічки тощо [1]. 

Після освітлення місцевості та виявлення слідів у косо 
падаючому промінні невидимі і слабовидимі сліди людини ви-
являються за допомогою різних дрібнодисперсних порошків 
окису міді, оксиду свинцю, графіту й ін., що наносяться за до-
помогою спеціальних пензликів, пульверизаторів, аерозольних 
розпилювачів; обробкою парами йоду, ціанакрилата, деякими 
спеціальними реактивами. 

Також застосовуються оптичні прилади, такі як збільшу-
вальні пристосування, що дозволяють розширити діапазон  
чутливості ока. До них відносяться всілякі лупи: складні, шта-
тивні, з підсвічуванням, вимірювальні, дактилоскопічні й ін. 
Значно рідше при проведенні слідчих дій використовуються 
мікроскопи. Як правило, вони застосовуються на стадії дослі-
дження слідів, що вилучені з місці злочину. 

У подальшому використовують засобами для збирання 
слідів людини є також засоби закріплення (копіювання) та ви-
лучення слідів: найбільш поширеними такими засобами є гіпс 
(для виготовлення зліпків зі слідів взуття, протекторів шин 
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та  інших великих обʼєктів), силіконові пасти для фіксації дріб-
них слідів (знарядь злому, невеликих ділянок слідів взуття), 
пластилін (для зняття зліпків зі слідів злому), лаки у аерозоль-
ному виконанні (для закріплення слідів на сипких поверхнях, 
наприклад піску); та засоби для отримання відбитків пальців 
у  живих осіб і трупів – типографська фарба, дактилоскопічні 
подушки, плати, гумові валики для розкочування фарби, блан-
ки дактилокарт [2]. 

До виявлення ймовірних носіїв слідів індивідуального 
запаху людини, їх вилучення або до збирання з них цих слідів 
приступають невідкладно із залученням собаки-детектора 
з  метою переслідування злочинця або пошуку кинутих чи  
захованих ним предметів за слідами запаху. Такі предмети  
можуть виявитися не тільки цінними речовими джерелами ін-
формації, але і носіями слідів індивідуального запаху злочинця. 

З нерухомого носія слідів запаху, наприклад, дверної руч-
ки, потожирових слідів рук на віконному склі, босих ніг або 
взуття людини на підлозі та інших речових джерел інформації, 
сліди запаху, як свідчить узагальнення літературних джерел та 
одорологічної практики, доцільно зібрати шляхом безпосеред-
нього їх контакту з уніфікованим запахоносієм [3, с. 135].  

Сухий ймовірний носій слідів індивідуального запаху лю-
дини заздалегідь зволожують шляхом 2–3-кратного прокачу-
вання розбризкувачем вгору над ним дистильованою водою. 
Після цього уніфікований запахоносій розкладають пінцетами 
на ймовірний носій слідів індивідуального запаху людини, зве-
рху покрити спочатку 2–3 шарами побутової харчової фольги, а 
потім залежно від розмірів первинного ймовірного но- 
сія – відповідним шматком поліетиленової плівки і плоским 
вантажем такої маси, щоб забезпечити досить щільний контакт 
первинного ймовірного носія і уніфікованого запахоносія 
[4,  с.  221–222].  

Звичайно, в цьому випадку можуть бути зруйновані 
обʼємні траси (обʼємний слід взуття або босої ступні і т. д.).  
Тому рекомендують заздалегідь зробити належну масштабну 
фотозйомку або відеозапис цього сліду, або вибирати для зби-
рання слідів запаху людини менш придатні для дослідження 
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відбитки у вигляді обʼємних або поверхневих слідів шкірного 
покриву або взуття людини. 
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АДВОКАТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ  

ЯК МАГІСТРАЛЬ ПОСТУПУ  
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

 
Формування системи органів адвокатського самовряду-

вання в Україні здійснюється на підставі законодавчих новацій, 
які впроваджено Законом України «Про адвокатуру та адвокат-
ську діяльність». В адвокатській спільноті досі існують проти-
лежні точки зору щодо обʼєднання адвокатів у єдину організа-
цію на умовах обовʼязкового членства, доцільності такого 
обʼєднання, напрямів діяльності й обсягу повноважень органів 
адвокатського самоврядування.  

Шість років функціонування Національної асоціації адво-
катів України в цілому демонструють певну консолідацію  
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адвокатів у вирішенні проблем адвокатури, багатоаспектну 
й  послідовну діяльність із захисту професійних прав адвока- 
тів та відстоювання інтересів адвокатури.  

Проте прогалини й  невдачі нормативного регулювання, 
дисбаланс у розмежуванні компетенції органів адвокатського 
самоврядування, прийняття спірних рішень призводять до від-
вертих конфліктів в адвокатському середовищі та обумовлю-
ють увагу до розробки науково обґрунтованих, концептуаль-
них засад обʼєднання адвокатів у єдину адвокатську корпо- 
рацію з визначенням функцій органів, які забезпечують її на-
лежне функціонування. 

Обʼєднання адвокатів у єдину професійну організацію 
обумовлюється сутністю інституту адвокатури, характерними 
ознаками якого є його недержавна природа, самоврядність,  
самостійність, професійна основа діяльності адвокатів, а також 
особливе завдання адвокатури – забезпечення здійснення  
захисту, представництво та надання інших видів правової  
допомоги. 

Як зазначає Л. В. Тацій, адвокатура є інститутом грома-
дянського суспільства, який є не лише обʼєднанням професіо-
налів-юристів, а й правозахисною інституцією, що реалізує свої 
повноваження в тісній взаємодії з органами юстиції: судовими 
установами, органами нотаріату, органами реєстрації актів 
громадянського стану, органами державної виконавчої служби, 
судово-експертними установами та іншими державними й не-
державними установами [1, с. 16–17]. Як вітчизняні, так і зару-
біжні науковці вказують на триєдність статусу й завдань адво-
катури, розглядаючи адвокатуру як правозахисну діяльність 
адвокатів, як інститут громадянського суспільства та як самов-
рядну професійну організацію [2, с. 7; 3, с. 155]. Українська пра-
вова доктрина під адвокатурою розуміє інститут громадянсь-
кого суспільства, покликаний забезпечувати гарантовані права 
та свободи людини. 

Поняття адвокатури в будь-якому разі має визнача- 
тися без змішування з поняттями «адвокатська діяльність» 
та  «асоціація адвокатів». Адвокатура України – це інститут 
правозахисної системи, що функціонує у вигляді Національної 
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асоціації адвокатів України, членами якої є всі адвокати  
України.  

Правовий статус адвокатів та завдання адвокатської  
корпорації обумовлюють місце адвокатури в суспільному жит-
ті. Адвокатська спільнота, адвокатське співтовариство, адво-
катське середовище, адвокатська корпорація, асоціація адвока-
тів – це терміни, які використовуються для визначення органі-
зації адвокатури та показують межі внутрішнього контролю, 
характер звʼязку між адвокатами. Стан організації адвокатури 
відображає можливості інституту громадянського суспільства 
щодо реалізації його завдань. 

У п. 11 Висновку № 190 Парламентської Асамблеї Ради 
Європи щодо вступу України до Ради Європи від 26 вересня 
1995 р. зазначається, що створення єдиної професійної органі-
зації слугуватимете гарантією незалежної діяльності адвока-
тури в Україні [10].  

Статутні положення Національної асоціації адвокатів 
України (далі – НААУ) – єдиної професійної організації адвока-
тів України, яку було створено на Установчому зʼїзді адвока-
тів  України 17 листопада 2012 р., – встановлюють, що НААУ 
є  недержавною некомерційною неприбутковою професійною 
організацією, яка обʼєднує всіх адвокатів України [4]. 

НААУ ставить перед собою широкий спектр завдань, се-
ред яких можна назвати такі: 1) сприяння процесу формування 
правової держави в Україні; 2) сприяння гармонізації українсь-
кого законодавства із законодавством Європейського Союзу 
та  його реформуванню з використанням досвіду розвинених 
демократичних країн; 3) забезпечення захисту законних прав 
та інтересів і сприяння зміцненню існуючих правових норм 
щодо захисту прав та забезпечення гарантій адвокатів; 
4)  сприяння розвитку правових форм самоорганізації адвокат-
ської спільноти; 5) сприяння розвитку надання правової допо-
моги в Україні; 6) сприяння професійному розвитку адвокатів 
і  поширенню етичних стандартів професії; 7) сприяння вдос-
коналенню системи підготовки та підвищенню кваліфікації 
адвокатів; 8) забезпечення незалежності адвокатів, захист 
від  втручання в здійснення адвокатської діяльності; 9) інші 



- 39 - 

завдання, що постають зі змісту чинного законодавства Украї-
ни, Статуту НААУ, а також рішень зʼїзду адвокатів України,  
НААУ, Ради адвокатів України (ст. 2 Статуту НААУ) [4].  

Аналіз статутних положень НААУ дозволяє визначити 
функції єдиної професійної організації адвокатів, а саме такі: 
1)  представницька; 2) захисна; 3) інформаційна; 4) пропаган-
дистська; 5) функція контролю; 6) превентивна; 7) законотво-
рча; 8) виховна; 9) освітянська; 10) дослідницька; 11) видав- 
нича; 12) функція міжнародного співробітництва; 13) орга- 
нізаційна.  

Зазначені функції є тісно повʼязаними, адже мають спіль-
ну мету. Метою обʼєднання адвокатів є сприяння розвитку та 
зміцненню інституту адвокатури в Україні, підвищення рівня 
правової допомоги, що надається адвокатами, підвищення ролі 
й авторитету адвокатури в суспільстві, захист прав і законних 
інтересів адвокатів [4]. 

Отже, обʼєднання всіх адвокатів України на засадах про-
фесійної належності мало метою розвиток і зміцнення інститу-
ту адвокатури в Україні, підвищення рівня правової допомоги, 
що надається адвокатами. Функціональні основи обʼєднання 
адвокатів мають ґрунтуватись на міжнародних стандартах та 
розвиватись у напрямі чіткого визначення функцій органів ад-
вокатського самоврядування. Практична реалізація завдань 
інституту адвокатури є можливою за умови суспільних зусиль 
адвокатів щодо дотримання законодавчо визначених вимог 
організації адвокатури. 
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МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ДІЯЛЬНОСТІ 
ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ 

 
Реформа прокуратури України, передусім приведення 

повноважень та діяльності органів прокуратури до європейсь-
ких стандартів, передбачає відведення цій інституції першоря-
дної ролі в національній системі кримінального судочинства, а 
також у міжнародно-правовому співробітництві з компетент-
ними органами іноземних держав у зазначеній сфері. 

Питання організації та діяльності органів прокуратури 
досліджують багато вчених, серед них: І. Є. Марочкін, С. І. Мін-
ченко, М. В. Косюта, О. М. Грошевий, В. Г. Даєв, В. В. Долежан та 
ряд інших. Незважаючи на розробленість проблематики в кон-
тексті різноманітних авторських підходів у вагомих й актуаль-
них напрацюваннях цих та інших учених, у науковому просторі 
бракує системних досліджень із питань імплементації стандар-
тів ЄС у практику реформування системи органів прокуратури 
України, що особливо актуалізується в умовах стрімких зако-
нодавчих змін. 

На сучасному етапі значно підвищується актуальність 
питання щодо удосконалення національного законодавства 
про прокуратуру відповідно до міжнародних, і перш за все  
європейських, стандартів. Україною уже зроблено значні кроки 
до реалізації євроінтеграційних прагнень. Зокрема, в 1994 р. 
було укладено Угоду про партнерство та співробітництво з Єв-
ропейським Союзом, а в 1995 р. Україна вступила до Ради Єв-
ропи. Важливим кроком також стало затвердження 11 червня 
1998 р. Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу, 
а  також схвалення Кабінетом Міністрів України 12 лютого 
2005  р. Плану дій «Україна – Європейський Союз» та підписан-
ня Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, 
яка була ратифікована Верховною Радою України 16 вересня 
2014 р. [1, с. 2021]. 
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Якщо ж розглянути питання основних закордонних стан-
дартів, то є дуже багато спільного із засадами, що існують 
у  національній правовій системі. 

У законодавстві практично всіх європейських та інших 
держав закріплені та діють принципи незалежності, обʼєктив- 
ності і неупередженості. Прокуратура незалежна від будь-якої 
зовнішньої влади, в тому числі і від політичної. Майже всюди 
законодавство про прокуратуру розвивається у напрямку, який 
забезпечує невтручання законодавчої і судової гілок влади 
до  змістовної діяльності прокуратури [2, с. 118]. 

Принцип обʼєктивності безпосередньо повʼязаний із 
принципом незалежності. Він втілюється у процесі пізнання 
обставин кожної кримінальної справи у точній відповідальнос-
ті з дійсністю, неупередженості у їх збиранні, перевірці 
та  оцінці доказів, безсторонності щодо всіх учасників процесу 
та інших осіб, які беруть участь у справі [3, с. 211]. Загальним 
для всіх країн є принцип дієвості.  

Водночас прокурори в процесі свої прокурорської діяль-
ності повинні прагнути до досягнення справедливості і захисту 
свободи. 

Національними стандартами держав західної демократії 
під час виконання завдань та повноважень встановлено, 
що  приймаючи рішення про розслідування чи переслідування 
у судовому порядку, прокурор повинен діяти справедливо,  
неупереджено й обʼєктивно, дотримуватись і захищати права 
людини, викладень в Конвенції про захист прав і свобод грома-
дян; прискорювати роботу системи кримінального правосуддя; 
уникати будь-якої дискримінації, заснованої на будь-якій озна-
ці: статевій, расовій, релігійній, мовній, сексуальній орієн- 
тації чи приналежності до національних меншин, матеріально-
му статку, стані здоровʼя, фізичних вадах тощо [2, с. 119].  

Розглядаючи зміст і суть міжнародних стандартів як важ- 
ливого джерела вдосконалення правового статусу прокурату-
ри, можна дійти декількох ключових висновків і науково-
практичних узагальнень, формулювання яких може бути кори-
сним для визначення подальших шляхів реалізації конститу-
ційної реформи в Україні.  
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По-перше, питання статусу, структури та повноважень 
органів прокуратури є безпосереднім предметом конституцій-
но-правової реформи та правової модернізації, оскільки всі  
міжнародно-правові джерела визнають суверенне право кож-
ної держави на визначення правового статусу прокуратури 
на  засадах рамкових принципів і стандартів, що складають 
її  міжнародно-правові зобовʼязання. 

По-друге, міжнародні стандарти правового статусу про-
куратури мають загальний, рамковий характер, тобто право-
вий механізм удосконалення організації та діяльності прокура-
тури, як і інших правоохоронних органів, є виключно внутріш- 
ньоправовим питанням.  

По-третє, дискусійним питанням у міжнародно-правових 
джерелах стандартів функціонування органів прокуратури 
є  можливість їх діяльності поза межами кримінальної юстиції.  

По-четверте, спільною особливістю всіх міжнародно-
правових стандартів організації та діяльності прокуратури є їх 
побудова на таких загальних основоположних принципах, як 
професіоналізм, ефективність і відповідальність органів про-
куратури; справедливість; гуманізм; обʼєктивність; неупере-
дженість; захист публічних (суспільних) інтересів та прав і сво-
бод людини та громадянина; пріоритетність функціонування 
прокуратури в межах кримінальної юстиції тощо [4, с. 14] 

Таким чином, можна дійти висновку, що для України ва-
жливим завданням є не тільки засвоєння основних європейсь-
ких принципів і стандартів, а й вироблення специфічних захо-
дів і засобів, необхідних саме для реформування прокуратури 
України. На конституційному рівні слід визначити, що проку-
ратура є незалежним органом у системі судової влади, оптимі-
зувати її функції, вдосконалити гарантії забезпечення незале-
жності прокурорів. 

 
––––––––––––––––– 

1. Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сто-
рони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 
енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Закон України 
від  16  вересня 2014 р. № 1678-VII. Відомості Верховної Ради України. 
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ФОРМИ ПРАВОВОГО НІГІЛІЗМУ  

ТА ЗАСОБИ ЇХ ПОДОЛАННЯ 
 

Правовий нігілізм є однією з суттєвих перешкод на шляху 
розбудови громадянського суспільства та демократичної,  
соціальної, правової держави. Досягти реальних успіхів у ре- 
формуванні суспільства в умовах економічної кризи та полі-
тичної нестабільності можливо лише за умов усунення дефор-
мацій правосвідомості та підвищення рівня правової культури 
населення.  

Проблемі правового нігілізму значну увагу приділено 
в  роботах учених: С. С. Алєксєєва, А. Д. Бойкова, Б. С. Братуся, 
М. І. Матузова, П. О. Недбайла, В. С. Нерсесянця, І. Л. Петрухіна, 
В. А. Щегорцова та ін. 

Метою роботи є дослідження форм правового нігілізму 
та  засобів його подолання.  

У юридичній літературі подається досить широкий 
спектр визначень правового нігілізму. Так І. М. Луцький визна-
чає, що правовий нігілізм – це невизнання права як соціальної 
цінності, що проявляється в негативному ставленні до права, 
законів, правопорядку, у зневірі в необхідність права, його  
можливості, суспільній користі [1, с. 39].  
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В. В. Чернєй тлумачить правовий нігілізм як негативне 
ставленням громадян до права, законів, наявністю у них і поса-
дових осіб установки на досягнення соціально значимих ре-
зультатів неправовими засобами [2, с. 4].  

Проаналізувавши ряд визначень правового нігілізму,  
можна вивести дефініцію. Правовий нігілізм – це зневажливе 
ставлення до права, механізмів захисту прав, усвідомлене ігно-
рування вимог закону, що формується під впливом економіч-
них, правових, політичних чинників.  

Розглянемо основні форми вияву правового нігілізму та 
засоби його подолання. Однією з форм правового нігілізму 
є  загальне недотримання юридичних норм. Субʼєкти право- 
відносин безпосередньо не застосовують норми права, а  діють 
за своїми «правилами». Для усунення даного прояву важливим 
є зміцнення законності і правопорядку. Уникнення функціону- 
вання органів, які дублюють повноваження одне одного, ство-
рюють складну, бюрократичну систему. 

Порушення основних прав людини (право на здоровʼя, 
честь, гідність, особисту недоторканість тощо) досить часто 
призводить до правового нігілізму. Суперечливе, нестабільне 
законодавство, хитка правова захищеність особистості підри-
ває віру в закон та ефективний механізм захисту прав людини. 
Як наслідок – порушення та нехтування правами з боку держа-
вно-владних структур. Важливим напрямком для подолання 
даного явища є перетворення принципів законності, верховен-
ства права з декларативних у реально діючі принципи. Для 
цього право повинно стати системою ефективних гарантій 
прав і свобод людини, сприяти всебічному розвитку особистос-
ті [3, с. 190]. Створити ефективний механізм проти дії пору-
шення прав людини шляхом продуманої правотворчої та пра-
возастосовчої діяльності. 

І найгостріша проблема, що призводить до правового ні-
гілізму – це низька правова свідомість громадян. Підвищенню 
правової свідомості особи повинно сприяти ефективне правове 
виховання, яке формує глибоку повагу до права, що перетво-
рюється в особисті переконання, звичку дотримуватися закону. 
Це потребує розвитку правової пропаганди, вдосконалення 
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юридичної освіти, вирішення проблеми мінімуму правових 
знань, що необхідні громадянам, створення умов для позитив-
ної, цілеспрямованої, свідомої, добровільної, творчої та ініціа-
тивної діяльності субʼєктів правового спілкування. 

Звичайно, подолання правового нігілізму знаходиться 
в  залежності від соціально-економічних, державно-правових 
умов життя людей. Утвердження законності, демократичного 
правового режиму, інституту прав людини, формування право-
вої держави, проведення правового виховання,– ось далеко 
не  повний перелік умов, що покликані сприяти подоланню 
правового нігілізму як масового явища. 
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СЛІДИ КРОВІ НА МІСЦІ ПОДІЇ: 

ОСНОВНІ ПРАВИЛА 
ВИЯВЛЕННЯ ТА ВИЛУЧЕННЯ 

 
Часто у судово-слідчій практиці виникає необхідність до-

слідити сліди біологічного походження з використанням спеці-
альних медичних знань. Найбільш поширеними у цій групі  
слідів є сліди крові, вивчення яких дозволяє встановити тип 
ушкодженої судини, локалізацію ушкодження й характер трав-
ми, наявності додаткового прискорення краплинам крові тощо. 
Встановлення обставин події за слідами крові зводиться до  
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визначення фізіологічних процесів, що утворювали слід 
[1,  c.  112]. У науці до типових слідів крові відносять: калюжі, 
патьоки, краплі, змиви та бризки. Форму елементарних слідів 
визначає джерело кровотечі, артерія, вена, їх калібр, кількість 
крові, її вʼязкість, механізм утворення сліду, конфігурація пре-
дмета носія, положення предмета стосовно джерела кровотечі, 
властивості поверхні предмета (гігроскопічність, пористість, 
гладкість або шорсткість), на який потрапила кров. За  словами 
фахівців, складні сліди надають інформацію про динаміку і ме-
ханізм їх виникнення, а також про деталі злочину й знарядді 
травми [2, c. 43]. 

Сліди крові умовно можна розділити на дві категорії: ви-
димі та маловидимі. При виявленні видимих слідів крові у за-
критих приміщеннях використовують властивість свічення 
крові у темряві, для чого затемнюють приміщення та огляда-
ють поверхні предметів, які знаходяться в ньому, висвітлюючи 
їх під кутом електричним ліхтариком з усіх боків. У приміщенні 
рекомендується оглядати підлогу, керамічну плитку, двері, ві-
кна, стіни, стелі, водопровідні крани і раковини, стоки, венти-
ляційні решітки, предмети меблів, постільні речі, рушники, 
пральні та сушильні машини тощо, предмети, які могли засто-
совувати під час замивання та стирання крові. Плями крові  
поглинають ультрафіолетові промені і тому виглядають тем-
нішими на фоні інших площ. При цьому варто памʼятати, 
що  використовувати ультрафіолетове випромінювання слід  
тільки для візуалізації слабовидимих мікрослідів, оскільки  
УФ-промені руйнують ДНК, а тому висвітлювати підозрілі пля-
ми можна не більше 5 секунд.  

На відкритій місцевості виявлення крові повʼязане із осо-
бливостями, обумовленими впливом навколишнього середо-
вища, що призводить до швидкого руйнування будь-яких біо-
логічних слідів, а отже, шукати сліди крові слід ретельно об-
стежуючи територію (кущ, траву, ґрунт, камінь та інші обʼєкти, 
що знаходяться поряд) [3, c. 98]. 

Безумовно, пошук слідів крові значно ускладнюється,  
коли злочинець намагався їх змити. Для виявлення мало види-
мих та невидимих слідів крові, у тому числі і на ймовірних  
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знаряддях злочину, використовують спеціальні засоби кримі-
налістичної техніки. Для пошукуслідів використовують також 
розчин люмінолу, у результаті взаємодії якого з деякими речо-
винами, у тому числі з кровʼю людини, виникає блакитна лю-
мінесценція [4, с. 140]. 

Від правильної роботи слідчо-оперативної групи на місці 
події великою мірою залежить якість зібраної доказової бази. 
У  звʼязку з цим важливо дотримуватися правил вилучення та-
ких слідів. Аналіз наукової літератури дозволяє визначити 
найбільш суттєві рекомендації роботи з речовиною бурого ко-

льору, схожою на кров (далі  РБК), залежно від поверхні на 
якій вона виявлена: 

- невеликі предмети (одяг, взуття, знаряддя травми 
та  ін.) з РБК слід вилучати цілком; 

- при виявленні РБК на громіздких предметах, транспо-
ртування яких важка, відокремлюють частину предмета разом 
з розташованими на ньому плямами і обовʼязково з сусіднім 
чистим (вільним від плям) фрагментом його поверхні (під час 
дослідження він матиме значення контрольного зразка); 

- якщо таке відділення неможливе або небажане у 
звʼязку зі значною цінністю речі, потрібно або зіскоблити  
плями на аркуш чистого паперу і упакувати мікрочастки РБК 
у  паперовий пакет, або змити їх складеної в 3–4 шари вологою 
чистою (не вживаною) марлею, намагаючись отримати якомо-
га більшу концентрацію РБК; 

- плями крові на снігу вилучають на складену в декіль-
ка шарів марлю, вміщену в тарілку або інший широкий посуди-
ну. Коли в теплі сніг розтане і марля просочиться кровʼю, її ви-
сушують при кімнатній температурі; 

- РБК, виявлену на землі, беруть із ділянок, найбільш 
нею просочених. При необхідності землю підсушують при кім-
натній температурі, якщо можливо, з неї видаляють видимих 
комах. Окремо упаковують контрольний зразок землі (без слі-
дів) [4, c. 135]; 

- вилучення речових доказів документують у протоко-
лах процесуальних дій (як правило, у протоколі огляду місця 
події, або в протоколах огляду і виїмки речових доказів); 
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- вилучені обʼєкти зберігають і пересилають тільки 
в  сухому вигляді, бо вологі плями крові швидко загнивають 
і  стають непридатними для дослідження; 

- кожен вилучений предмет кладуть окремо в паперо-
вий пакет або спеціальні контейнери у такий спосіб, щоб  
упаковка могла забезпечити збереження речового доказу до 
часу проведення судової експертизи; 

- при направленні на експертизу предметів одягу та 
взуття в ухвалі про призначення експертизи та на відповідно-
му пакеті рекомендується точно вказати, кому належить конк-
ретна річ для виключити наявність біологічних слідів самого 
власника (користувача цих предметів); 

- кожен обʼєкт і контрольний ділянку предмета-носія 
упаковують окремо один від одного і постачають відповідними 
написами; 

- зразки крові потерпілого і обвинуваченого беруть  
відповідно до вимог КПК України з урахуванням такої суттєвої 
особливості: зразки у скляній тарі (стерильні флакони, пробір-
ки, контейнери) не рекомендується поміщати у спільний з ре-
штою речовими доказам ящик, оскільки рід час транспорту-
вання флакони можуть розбитися, кров потрапить на інші ре-
чові докази і тоді відбудеться трансфер біологічних слідів, що 
унеможливить результативність майбутнього дослідження; 

- зразки крові трупа при необхідності бере судово-
медичний експерт під час розтину [5, c. 221]. 

Підсумовуючи, звернемо увагу на необхідності завжди 
дотримуватись правил особистої безпеки під час роботи з слі-
дами біологічного походження не тільки з метою недопущення 
контамінації (забруднення) слідової інформації власними ДНК, 
але й недопущення потрапляння крові на відкриті ділянки рук, 
слизової оболонки очей, одягу, взуття, канцелярського при-
ладдя, криміналістичної техніки тощо, адже РБК може бути 
джерелом небезпечних інфекцій, що передаються через кров.  
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ  

ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
НА МИТНИЦІ 

 
Однією з головних проблем в Україні, що потребує пос-

тійної уваги та підтримки з боку держави, є ефективне викори-
стання інтелектуального потенціалу нації, оскільки саме ре-
зультати інтелектуальної й творчої діяльності людини є ру-
шійною силою науково-технічного прогресу та чинником, який 
забезпечує економічний та соціальний розвиток як держави, 
так й окремих субʼєктів господарювання. Питання захисту прав 
інтелектуальної власності (надалі – ПІВ) стає все більш актуа-
льним, адже масштаби порушення цих прав стрімко зростають.  

Вивчаючи дане питання, слід проаналізувати Цивільний 
Кодекс України, який в свою чергу трактує «право інтелектуа-
льної власності» як право особи на результат інтелектуальної, 
творчої діяльності або на інший обʼєкт права інтелектуальної 
власності (ст. 418 ЦКУ). Згідно даної статті ПІВ є непорушним. 
Ніхто не може бути позбавлений ПІВ чи обмежений у його здій-
сненні, крім випадків, передбачених законом [1].  

Відповідно до Митного Кодексу України порушенням ПІВ 
визначається ввезення через митний кордон України товару, 
в  яких використано обʼєкти права інтелектуальної власності 
(надалі – ОПІВ), що охороняються на території України, без  
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дозволу субʼєкта ПІВ, з порушенням цього права незалежно від 
чинності дії цих ОПІВ в країнах походження [2, ст. 399]. 

Наслідком порушення ПІВ є поява контрафактних това-
рів. Під поняттям «контрафактні товари» слід розуміти товари, 
які містять обʼєкти ПІВ, ввезення яких на митну територію 
України або вивезення з цієї території є порушенням ПІВ, 
що  охороняються відповідно чинного законодавства України 
у  сфері інтелектуальної власності [2, ст. 4].  

Відповідно до Закону України «Про захист прав спожива-
чів» існує чотири основні різновиди контрафакту: 1) власне 
контрафактна продукція – це продукція, випущена з неправо-
мірним розміщенням на ній фірмових товарних знаків з метою 
введення споживачів в оману; 2) товар-імітатор – продукція, 
випущена з копіюванням або стильовим запозиченням окре-
мих елементів фірмових товарних знаків; 3) фальсифікована 
продукція – продукція, виготовлена з порушенням технології 
або неправомірним використанням знаку для товарів та пос-
луг; 4) паралельний ввіз – це імпорт товарів, захищених торго-
вою маркою, без авторизації власника торгової марки [3]. 

Задля підтримки захисту ПІВ та заходів щодо запобігання 
переміщенню через митний кордон України товарів з пору-
шеннями майнових ПІВ, недопущення переміщення через мит-
ний кордон України контрафактних товарів, центральний  
орган виконавчої влади (на сьогоднішній день – це Державна 
фіскальна служба) веде митний реєстр ОПІВ, які охороняються 
відповідно чинного законодавства у сфері інтелектуальної вла-
сності, на підставі заяв правовласників [2, ст. 398, 544].  

Станом на 1 серпня 2018 року до переліку ОПІВ, включе-
них до митного реєстру внесено 3818 обʼєктів [4], що в порів-
нянні з 2017 роком (станом на 20 лютого 2017 року) на 
465  обʼєктів більше [5].  

Таким чином, ми спостерігаємо позитивну тенденцію 
внесення патентовласниками в митний реєстр ОПІВ в Україні, 
в  результаті чого це надає можливість митним органам захи-
щати ПІВ у вигляді блокування ввезення та вивезення товару 
з  порушенням майнових прав інтелектуальної власності.  

Існує дві форми захисту прав інтелектуальної власності: 
юрисдикційна і неюрисдикційна. У разі неюрисдикційної фор-
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ми захисту особа, права якої порушено, самостійно здійснює дії 
із захисту своїх прав без залучення державних органів. Такими 
діями може бути, наприклад, повідомлення порушника про 
скоєне ним правопорушення з пропозицією вирішення спору 
шляхом переговорів [5].  

Юридичні форми захисту застосовують два порядки за-
хисту: загальний (судовий) та спеціальний (адміністративний). 
Загальний порядок захисту здійснюється в судах. 

Згідно з Цивільним кодексом України (п. 2 ст. 432) мож-
ливі наступні способи захисті ПІВ судом: вживання негайних 
заходів щодо попередження порушення ПІВ та збереження від-
повідних доказів; призупинення пропуску через митний кор-
дон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється 
з  порушенням ПІВ; вилучення з цивільного обороту товарів, 
виготовлених або введених у цивільний оборот з ПІВ; застосу-
вання разового грошового стягнення замість відшкодування 
збитків за неправомірне використання обʼєкта ПІВ [1]. 

Таким чином, незважаючи на те, що в Україні є достатньо 
розвинута законодавча база щодо інтелектуальної власності, 
активно діє система правової охорони інтелектуальної власнос-
ті, практика показує, що існує ряд невідповідностей на митниці, 
що повʼязані з питанням реалізації захисту ПІВ.  

Головна мета при забезпеченні надійного захисту ПІВ – 
навчитись враховувати дані недоліки при реформуванні і по- 
дальшому розвитку інтелектуальної власності в Україні та  
сприяти їх усуненню.  
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ПРАВОСУДДЯ ТА ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: 

КОНЦЕПТ КОМПРОМІСУ 
 

Правовий досвід сучасних демократичних країн виразно 
відображає, що правосуддя (його система, механізм та органі-
зованість) – це продукт політичного компромісу, який досяга-
ється між законодавчою та виконавчою владою. Разом із тим, 
незалежна судова влада – це результат компромісу між держа-
вою та громадянським суспільством. Саме завдяки діяльності 
певних правових інститутів, соціум попереджає та запобігає 
тотальній підлеглості судової влади державі в особі їх органів 
чи посадових осіб. Пошук балансу між державою та громадян-
ським суспільством мотивує до таких механізмів організації 
судової влади, які зуміють продемонструвати їх спільний  
компроміс. 

На нашу думку, компроміс між державою та громадянсь-
ким суспільством щодо проблеми організації судової влади 
та  здійснення правосуддя може реалізовуватися, насамперед, 
у  формі громадянського контролю. Слід погодитись із думкою 
С. В.  Шестака, що недержавний контроль є одним із механізмів 
позитивної консолідації суспільства, коли максимально мож-
лива відкритість судової влади стає запорукою підвищення  
рівня її довіри серед широких верств населення, коли відноси-
ни між державою та громадянським суспільством розвивають-
ся в руслі конструктивного діалогу [1, с. 324]. 

Соціум повинен продукувати через відповідні механізми 
організації суддівського корпусу. При здійсненні правосуддя 
суспільство впливає через безпосередню участь представників 
громади (народних засідателів, присяжних). Громадянський 
контроль за судовою владою має здійснюватися через відкри-
тість процесу правосуддя (гласність та відкритість судочинст-
ва), доступність ЗМІ до судової інформації та її обʼєктивне ви-
світлення [2, с. 236].  
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На думку, В. В. Городовенка, контроль громадськості за 
судом можливий завдяки наявності: по-перше, гласності, відк-
ритості (публічності) судового розгляду; по-друге, наявності 
інституту відводу суддів за ініціативою учасників процесу або 
самих суддів; по-третє, участі народу у здійсненні правосуддя 
через народних засідателів і присяжних; по-четверте, вклю-
чення до складу кваліфікаційних комісій суддів представників 
юридичної громадськості [3, с. 172]. 

Прозорість судової влади і правосуддя – необхідна умова 
здійснення за ними ефективного громадянського контролю. 
Водночас прозорість правосуддя виступає особливою пробле-
мою, яка має не лише юридичний, але й політичний характер. 
Держава і громадянське суспільство ще не зробилися тут пари-
тетними учасниками, для цього необхідно, щоб реформу аку-
мулювала зацікавленість громадян. У змагальному правосудді 
індивід за тлумачення є сторона рівноправна з державою, і са-
ме тут він має шанс реально, а не в деклараціях, сьогодні, 
а  не  завтра, змусити державу зважати на свої права та законні 
інтереси. 

Публічність, чи відкритість правосуддя, – значно більш 
глибоке поняття, а ніж просто гласне провадження судового 
розгляду чи оголошення вироку. По суті, вона – пріоритет гро-
мадянського суспільства над державою [4, с. 172]. 

Юридичною і суспільною практикою розроблені певні 
форми контролю соціуму над правосуддям: гласність процеду-
ри судочинства; демократичний порядок формування судової 
системи і суддівського корпусу; інформованість суспільства 
про механізм формування судової влади, про ухвалені нею  
рішення, про призначення і особисті якості її представників, 
також надання гласності і відкрите обговорення всіх цих пи-
таннях в рамках публічного дискурсу. Разом усе це складає від-
критість, «прозорість» або транспарентність правосуддя.  

Судова влада в сучасному суспільстві, будучи інтегрова-
ною у державний механізм, має виконувати функцію посеред-
ника в суперечках між учасниками суспільного життя і являє 
собою доволі ефективний засіб примирення і розвʼязання  
соціальних конфліктів. У цьому вбачається головна соціальна 
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цінність правосуддя і основна причина, через яку субʼєкти  
соціального життя конституюють судову владу. Водночас су-
дова влада (як і інші гілки влади) та структури громадянського 
суспільства є генетично повʼязаними. У суспільстві, де немає 
місця для громадянської ініціативи, не може існувати і неза- 
лежна судова влада, а значне поширення нігілістичних наст- 
роїв масової свідомості щодо легальних форм задоволення  
своїх потреб і захисту інтересів руйнує фундамент існування 
судової влади [5, с. 50–51]. 

Як справедливо наголошує Т. В. Струс-Духнич, важливою 
проблемою в умовах розбудови громадянського суспільства 
є  проблема самостійності судів і незалежність суддів, що є га-
рантією захисту прав і свобод людини та громадянина, прав 
і  законних інтересів юридичних осіб, а також інтересів суспіль-
ства і держави. Самостійність судів виявляється в тому, що  
вони у своїй діяльності нікому не підзвітні, підпорядковуються 
лише закону, судові рішення не потребують попередньої згоди 
чи затвердження будь-якої посадової особи або органу, вони 
мають силу закону в конкретній справі і є обовʼязковими 
для  виконання всіма громадянами і на всій території України 
[6, с. 12]. 

Безумовно, судова влада у правовій та демократичній 
державі має будуватись на таких засадах, щоб бути незалежною 
та самостійною між державою та людиною. Незалежна судова 
влада – це насамперед прояв і здобуток громадянського суспі-
льства, де суд виступає не складовою системи державного апа-
рату та управління, а є незалежним та безстороннім посеред-
ником між громадянським суспільством та державою 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗВІЛЬНЕННЯ  

НЕПОВНОЛІТНІХ ВІД ПОКАРАННЯ  
ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ  

ВИХОВНОГО ХАРАКТЕРУ 

 
Однією із найбільш гострих проблем нашого суспільства 

є проблема правопорушень неповнолітніх. На жаль, це явище 
існувало й існує у всіх державах у різні періоди розвитку. Нині 
в  Україні відбувається затвердження курсу гуманізації кримі- 
нальної відповідальності за вчинення злочинів. Це має на меті 
сприяти активному запобіганню злочинності серед неповно- 
літніх. 

За даними судової статистики, наданими Державною су-
довою адміністрацією України (ДСА), протягом 2016 року на 
розгляді суддів суду першої інстанції перебувало 6041 кримі-
нальне провадження щодо 7438 неповнолітніх. У 2017 році  
кількість кримінальних проваджень щодо неповнолітніх збі-
льшилася. Зокрема, протягом року у судах першої інстанції пе-
ребувало на розгляді 6408 кримінальних проваджень щодо 
7976 неповнолітніх осіб. У 2017 році із загальної кількості  
засуджених неповнолітніх злочини у віці від 14 до 16 років  
скоїли 870 неповнолітніх (у 2016 р. – 1012), 311 дівчат 
(у  2016  р. – 326). Звільнено від покарання 2021 неповно- 
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літнього (у 2016 р. – 2273), у тому числі з випробуванням – 
в  1639 випадках (у 2016 р. – в 1991 випадку), на підставі закону 
про амністію – у 213 випадках (у 2016 р. – у 15 випадках) [1]. 

Звільнення від відбування покарання неповнолітніх 
є  проявом гуманізму нашої держави і виявом довіри до непов-
нолітніх, які вчинили злочини, але виправлення яких є можли-
вим без реального відбування призначеного судом покарання. 

Види звільнення неповнолітніх від покарання: 1) із за-
стосуванням примусових заходів виховного характеру; 2) із  
випробуванням; 3) у звʼязку із закінченням строків давності 
виконання обвинувального вироку; 4) умовно-дострокове  
звільнення від відбування покарання [2, с. 290]. 

Стаття 105 КК України містить вичерпний перелік захо-
дів виховного характеру: застереження; обмеження дозвілля 
і  встановлення особливих вимог до поведінки неповнолітньо-
го; передача неповнолітнього під нагляд батьків чи осіб, які їх 
заміняють, чи під нагляд педагогічного або трудового колек-
тиву за його згодою, а також окремих громадян на їхнє прохан-
ня; покладення на неповнолітнього, який досяг пʼятнадцяти- 
річного віку і має майно, кошти або заробіток, обовʼязку відш-
кодування заподіяних майнових збитків; направлення непов-
нолітнього до спеціальної навчально-виховної установи для 
дітей і підлітків до його виправлення, але на строк, що не пере-
вищує трьох років. Умови перебування в цих установах непов-
нолітніх та порядок їх залишення визначаються законом [3].  

Суть звільнення неповнолітнього від покарання із засто-
суванням заходу виховного характеру полягає у наданні судом 
можливості виправитися власними силами, самостійно зроби-
ти висновок щодо злочинності своєї поведінки та обсягу тієї 
шкоди, яку було завдано неправомірними діями. 

Обовʼязковими умовами звільнення від покарання із за-
стосуванням примусових заходів виховного характеру є: а) вчи- 
нення злочину невеликої або середньої тяжкості; б) наступне, 
після вчинення злочину і до винесення вироку, щире розкаян-
ня та бездоганна поведінка [5]. 

Найбільш часто судом застосовується передача неповно-
літнього під нагляд батьків чи осіб, які їх заміняють, чи під  
нагляд педагогічного або трудового колективу за його згодою, 
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а також окремих громадян на їхнє прохання. Однак, при цьому 
необхідно мати на увазі, що неповнолітній, який скоїв суспіль-
но небезпечне діяння є вже десоціалізованим, що, скоріш за все, 
стало наслідком недостатньої уваги з боку батьків або осіб, 
що  їх заміняють. Так, не можна відкидати і те, що саме батьки 
можуть негативно впливати на дітей або навіть втягнути їх 
до  злочинної діяльності [4, с. 197–198]. 

Застосування такого примусового заходу виховного ха-
рактеру як передача неповнолітнього під нагляд батьків чи 
осіб, які їх заміняють, педагогічного та трудового колективу, 
під нагляд інших осіб, як випливає із самого його характеру, 
можливе лише за згоди осіб, що будуть здійснювати нагляд. 
Проте відповідно до положень кримінально-процесуального 
характеру, які містяться у ч. 2 ст. 497 КПК, клопотання про за-
стосування до неповнолітнього обвинуваченого будь-якого 
примусового заходу виховного характеру може бути складене 
та надіслане до суду за умови, що неповнолітній обвинуваче-
ний та його законний представник проти цього не заперечу-
ють. Такий підхід, знову ж таки, свідчить на користь доцільнос-
ті подальшого удосконалення кримінального законодавства 
щодо неповнолітніх в частині визначення принципового поло-
ження про застосування щодо них такого виду звільнення від 
кримінальної відповідальності, який є більш пільговим за свої-
ми підставами та умовами [6, с. 129]. 

Обмеження дозвілля дозволяє відгородити неповноліт-
нього злочинця від відвідування певних місць та спілкування 
з  особами, які можуть схилити неповнолітнього до вчинення 
нових злочинів. Даний захід надає суду можливості в повній 
мірі досягти мети кримінально-правового впливу на неповно-
літніх. Злочинець нестиме в певному сенсі кару, так як його по-
ведінка буде обмежена, що сприятиме виправленню засудже-
ного, а обмеження дозвілля і встановлення особливих вимог до 
поведінки допоможе правоохоронним органам у запобіганні 
вчиненню нових злочинів [4, с. 197]. 

Отже, кожен із примусових заходів виховного характеру 
потребує законодавчого перегляду та доопрацювання. Кримі-
нальне законодавство повинно виступати як злагоджена сис-
тема норм, які детально регламентують звільнення від пока-
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рання неповнолітніх. Примусові заходи виховного характеру 
виступають альтернативою кримінальному покаранню непов-
нолітніх, дають шанс неповнолітньому виправитись без ізоля-
ції від суспільства. 
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Згідно свідчень останніх наукових публікації, сучасна за-

гальнотеоретична юриспруденція та філософія права, знахо-
диться на шляху переосмислення ролі, місця та значення пра-
восвідомості в структурі не лише правової культури, а й права 
взагалі. На сьогоднішній день у юридичній літературі відсутнє 
конкретне усталене визначення поняття «правова свідомість».  
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На думку О. А. Лукашевої, правосвідомість – це погляди, 
уявлення, думки, почуття, настрої, які виражають розуміння 
необхідності встановлення та функціонування визначеного 
правового порядку в суспільстві [1, с. 17].  

О. Ф. Скакун вважає, що правосвідомість – це си- 
стема ідей, уявлень, емоцій і почуттів, які виражають став- 
лення індивіда, групи, суспільства до чинного, минулого та  
бажаного права, а також до діяльності, повʼязаної з правом 
[2,  c.  165]. 

Зокрема, І. Ю. Фарбер визначає правосвідомість як сукуп-
ність правових поглядів та почуттів, які наділені нормативним 
характером та включають в себе як знання правових явищ, так 
і оцінку з точки зору класової (або загальнонародної) справед-
ливості, а також нові правові вимоги, які відображають еконо-
мічні та політичні потреби та інтереси суспільного розвитку 
[3,  с. 204–205]. 

К. Т. Бельський вказує, що правосвідомість – це категорія 
історичного матеріалізму для визначення той форми суспіль-
ної свідомості, яка відображає крізь призму класових інтересів 
протиріччя суспільного буття, повʼязаних із нерівністю, і яка 
має вираженні в системі правових ідей, теорій, поглядів та пси-
хологічних форм, які мають свій прояв в загальнообовʼязкових 
правових нормах, в груповій, індивідуальній та суспільній пра-
восвідомості [4, с. 19]. 

На нашу думку, під терміном «правова свідомість» варто  
розуміти специфічну (особливу) форму духовного засвоєння 
соціального середовища, яка розглядається як система теорій, 
ідей, уявлень, переконань, поглядів, що складаються по від- 
ношенню до правової реальності в процесі її пізнання та  
осмислення. 

Аналіз сутності правосвідомості, як досить складного та 
багатоаспектного явища, дозволяє виокремити низку його 
особливостей: 

1) правосвідомість є особливою формою суспільної сві-
домості, обʼєктом відображення якої є право, правова реаль-
ність та правова діяльність; 

2) правосвідомість включає теорії, ідеї, почуття, уявлен-
ня, цінності, очікування, настрої, що складаються у різноманіт-
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них соціальних груп та індивідів у процесі їх включення в сис-
тему правовідносин; 

3) правосвідомість розглядається як своєрідний меха-
нізм саморегуляції поведінки (діяльності) людей. Це пояс- 
нюється її здатністю орієнтувати субʼєктів права в різних  
правових ситуаціях, робити правомірний вибір, приймати 
юридично значущі рішення щодо додержання або порушення 
права [5, с. 7–8]; 

4) правосвідомість характеризує сукупність духовних 
утворень, що визначають здатність людини до існування у пра- 
вовому просторі, її вміння слідувати нормам права, нести від-
повідальність за реалізацію своїх прав та свобод; 

5) правосвідомість може прогнозувати розвиток тих чи 
інших процесів у сфері права, вона, по суті, є одночасно проце-
сом і результатом відображення та освоєння правової реально-
сті з урахуванням інтересів людей;  

6) правосвідомість характеризує субʼєктивну сторону 
права; 

7) ключовий пункт правосвідомості – це усвідомлення 
людьми цінностей природного права, прав і свобод людини 
і  оцінка чинного права з погляду його відповідності загально-
людським цінностям, що знайшли закріплення в міжнародних 
документах про права людини. 

8) правосвідомість не тільки вражає ставлення індивіда 
до правової дійсності, а й спрямовує її певні зміни в правовому 
середовищі, прогнозує і моделює їх [6, с. 17]. 

Враховуючи вищезазначене, можемо констатувати, що 
теоретичний розгляд феномена правосвідомості як предмета 
комплексного дослідження дозволяє нам зробити висновок 
про те, що ця категорія є однією з ключових і, водночас, най-
складніших в юриспруденції. 

Варто зазначити, що правова свідомість виступає озна-
кою демократичної держави та фактором поваги до права.  
Тому саме від рівня правової свідомості громадянина залежить 
рівень розвитку суспільства в цілому. Населення, яке знає,  
усвідомлює та правильно застосовує закон, є невідʼємною за-
порукою існування могутньої та розвиненої держави. На нашу 
думку, доки кожна людина для себе чітко не визначить, який 
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вона прагне мати рівень правової свідомості та правової куль-
тури, ніяких змін в нашому суспільстві не відбудеться. Також 
безумовно важливо, щоб держава робила все можливе, створю-
вала всі необхідні умови для підвищення рівня правової свідо-
мості, проте якщо особа сама не захоче його підвищувати, ні-
якого позитивного результату не буде і ніщо не зможе вплину-
ти на неї. Окрім цього, повинні існувати різні погляди на пра-
вові явища, адже саме різноманітність поглядів приводить нас 
до якісно нового рівня знань про правосвідомість. 
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ОСКАРЖЕННЯ ПРАВОВИХ АКТІВ  
ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ДІЇ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ  

ОРГАНУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  
АБО ПОСАДОВОЇ ЧИ СЛУЖБОВОЇ ОСОБИ  
ОРГАНУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 
Точне і неухильне додержання адміністративними су- 

дами норм Кодексу адміністративного судочинства України 
є  неодмінною умовою виконання завдань щодо забезпечення 
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правильного, справедливого і своєчасного вирішення спорів з 
метою захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб і прав та 
інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин.  

Під час розгляду спорів щодо оскарження рішень, дій чи 
бездіяльності субʼєктів владних повноважень суди незалежно 
від підстав, наведених у позовній заяві, повинні перевіряти їх 
відповідність усім зазначеним вимогам[1]. 

Субʼєктивні публічні права, які є предметом захисту під 
час розгляду спорів фізичних чи юридичних осіб із субʼєктом 
владних повноважень щодо оскарження його рішень (норма-
тивно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій 
чи бездіяльності, є результатом трансформації нормативно ви-
знаних прав і свобод, які створюють основу адміністративно-
правового статусу певного субʼєкта в результаті вступу до кон-
кретних публічних правовідносин, повʼязаних з: а) реалізацією, 
охороною та захистом прав і свобод громадян, порушених у ре-
зультаті діяльності субʼєктів владних повноважень; б) підтри-
мкою реалізації інтересів територіальних, етнічних та інших 
соціальних спільностей; в) реалізацією відповідними субʼєк- 
тами публічно-владних повноважень щодо підвладних субʼєк- 
тів та забезпечення правомірності такої діяльності [2, с. 16]. 

Упродовж останніх років в юридичній літературі все бі-
льше уваги приділяється питанню запровадження до правової 
системи України комплексного інституту альтернативного ви-
рішення спорів (далі – АВС) у доповнення або як альтернативи 
державному судочинству з акцентом на можливості викорис-
тання іноземного досвіду. Досить часто при цьому оперують 
категорією «європейські стандарти». Зокрема, на державному 
рівні визначено необхідність вдосконалення судочинства для 
утвердження справедливого суду в Україні відповідно до євро-
пейських стандартів як єдиної системи судового устрою та су-
дочинства, що функціонує на засадах верховенства права від-
повідно до європейських стандартів і гарантує право особи на 
справедливий суд. Одним із завдань це передбачає створення 
можливостей для розвитку альтернативних (позасудових) спо-
собів вирішення спорів [3]. 

Нормативно-правові акти – це рішення, дію яких поши-
рено на невизначене або визначене загальними ознаками коло 
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осіб і які призначені для неодноразового застосування щодо 
цього кола осіб. Акти Верховної Ради України, Президента 
України, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суд-
дів України оскаржуються до Вищого адміністративного суду 
України як суду першої і останньої інстанції. Усі інші нормати-
вно-правові акти (зокрема акти органів виконавчої влади, ор-
ганів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого 
самоврядування, інших субʼєктів владних повноважень) оскар-
жуються до окружного адміністративного суду або місцевого 
загального суду відповідно до загальних правил підсудності 
в  адміністративному судочинстві. Якщо орган місцевого само-
врядування вважає, що певним нормативно-правовим актом 
йому завдано або може бути завдано шкоду, або відбулося 
втручання у його компетенцію чи в інший спосіб порушено  
його інтерес, він може оскаржити його до адміністративного 
суду, звернувшись із відповідним позовом. Тобто оскаржити 
нормативно-правовий акт можна не лише після того, як його 
було застосовано, але й на майбутнє – щоб запобігти його за-
стосуванню, але за умови, що орган місцевого самоврядування 
є  субʼєктом відповідних правовідносин, у яких може бути за-
стосовано акт [4, c. 66]. 

Отже, правовою формою діяльності органів державної 
влади є видання правових актів, яким притаманні певні влас-
тивості й вимоги. В Законі України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні» не йдеться про те, що органи місцевого самов-
рядування також видають правові акти, оскільки право є фор-
мою реалізації саме державної влади. Місцеве самоврядування 
передбачає здійснення влади територіальної громади (муніци-
пальної влади), і результатом цього можуть бути акти, які за 
своєю юридичною природою не бувають правовими. 
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ЩОДО ПИТАННЯ  

МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА  
В ПОЛІЦЕЙСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Відповідно до закону України «Про Національну поліцію» 

в умовах демократії поліція являє собою центральний орган 
виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпе-
чення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, пі-
дтримання публічної безпеки і порядку. На універсальному рі-
вні співпраця здійснюється в рамках міжнародних міжурядових 
організацій, таких як Організація Обʼєднаних Націй, міжнарод-
них поліцейських організацій (Інтерпол). Поліцейські можуть 
направлятися до міжнародних організацій, іноземних держав 
як представники поліції з метою забезпечення координації спів-
робітництва з питань, що належать до повноважень поліції [1]. 

Закон України «Про Національну поліцію» у ст. 4 перед-
бачає правове підґрунтя міжнародного співробітництва поліції, 
визначаючи, що взаємовідносини у сферах діяльності поліції 
з  відповідними органами інших держав та міжнародних орга-
нізаціями базується на міжнародних договорах, а також на 
установчих актах та правилах міжнародних організацій, члена-
ми яких є Україна. 
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Крім того, окреслено форми міжнародного співробітниц-
тва: направлення до міжнародних організацій іноземних дер-
жав як представників поліції з питань, що належать до повно-
важень поліції; залучення поліцейських до участі в міжнарод-
них операціях з підтримання миру та безпеки (ст. 4); виконан-
ня в межах компетенції запитів органів правопорядку інших 
держав або міжнародних організацій поліції відповідно до за-
кону та міжнародних договорів України (ст. 23); здійснення 
інформаційної взаємодії з іншими органами державної влади 
України, органами правопорядку іноземних держав та міжна-
родними організаціями (ст. 25) [2].  

Варто підкреслити, що міжнародне співробітництво в га-
лузі підготовки поліцейських кадрів має здійснюватися з ура-
хуванням відмінностей в організації та методах підготовки по-
ліцейських кадрів в різних країнах. Відповідно, при здійсненні 
міжнародного співробітництва в галузі підготовки поліцейсь-
ких кадрів необхідно враховувати особливості національних 
систем підготовки працівників поліції, зокрема специфіку на-
вчальних закладів, які здійснюють таку підготовку, а також 
зміст самої підготовки. Як зазначає М. І. Ануфрієв, «…серед  
безумовних здобутків поліцейської освіти в розвинених краї-
нах слід назвати її високу технічну оснащеність, прикладний 
характер навчального процесу і власне наукових досліджень, 
вироблення навичок і вмінь (часто доведених до автоматизму). 
У  навчальних закладах цих країн готують фахівців з конкрет-
них напрямів правоохоронної практики, адаптованих до реаль-
них умов» [3, с. 133].  

Зміст міжнародного співробітництва в галузі підготовки 
поліцейських кадрів полягає у співпраці держав в особі урядів, 
міністерств внутрішніх справ чи інших поліцейських структур, 
міжнародних урядових і неурядових організацій, яка здійсню-
ється з метою вдосконалення та підвищення ефективності на-
вчання кандидатів на службу в органах поліції, підвищення 
професійного рівня працівників поліції, у тому числі підвищен-
ня кваліфікації працівників поліції, що обіймають керівні поса-
ди. Саме в результаті міжнародного співробітництва в галузі 
підготовки поліцейських кадрів можуть буті прийняті єдині 



- 66 - 

стандарти підготовки поліцейських кадрів. Отже, безпосередня 
участь Національної поліції України в міжнародному співробіт-
ництві саме в цьому напрямі дозволить виробити оптимальну 
модель підготовки працівників поліції в частині: кадрового 
планування; розроблення професійно-кваліфікаційних моде-
лей, вимог до персоналу за посадами і професіями; набору і ві-
дбору персоналу; організації системи оплати й стимулювання 
праці; адаптації персоналу, роботи з тими, хто звільняється; 
підбору, розміщення, просування персоналу (ділова карʼєра); 
професійного навчання, перепідготовки та підвищення квалі-
фікації персоналу; оцінки персоналу; удосконалення роботи 
з  персоналом [1, с. 373].  

Національна поліція України бере активну участь у між-
народному співробітництві в галузі підготовки кадрів поліції, 
вдосконалення навичок поліцейських набутих на практиці, ви-
вчення нових технічних засобів. Одним із важливих кроків 
у  цьому напрямі вбачається вдосконалення діяльності навча-
льних закладів із специфічними умовами навчання, які здійс-
нюють підготовку поліцейських. Звісно, що це вимагає по- 
дальшого налагодження взаємодії з навчальними закладами 
поліції інших країн, запровадження практики взаємного обміну 
позитивним досвідом у частині підготовки кадрів поліції, зок-
рема, шляхом обміну навчальною літературою, найбільш дос-
відченими викладачами та слухачами, підвищення кваліфікації 
практичних працівників у рамках взаємного обміну з проблем, 
що становлять спільний інтерес (боротьба з організованою 
злочинністю, нелегальна міграція, кіберзлочинність, торгівля 
людьми, боротьба з незаконним обігом наркотиків тощо). 
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ЗНАЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО  
АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ  
У ФОРМУВАННІ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ 

 
У сучасному світі корупція є однією з найбільших про-

блем, що гальмують розвиток демократичної і правової держа-
ви, громадянського суспільства та ринкової економіки. А тому 
окремі держави та міжнародне співтовариство приділяють ве-
лику увагу питанням боротьби з корупцією та формування  
дієвого антикорупційного законодавства, а також формування 
та функціонування дієвих антикорупційних інституцій [3]. 

За даними досліджень, саме корупція є однією з причин, 
що призвела до масових протестів в Україні наприкінці 2013 – 
початку 2014 року. Згідно з результатами дослідження «Баро-
метра Світової Корупції» (Global Corruption Barometer), прове-
деного міжнародною організацією Трансперенсі Інтернешнл 
(Transparency International) у 2013 році, 36 відсотків українців 
були готові вийти на вулицю, протестуючи проти корупції. За 
результатами проведеного Міжнародною фундацією виборчих 
систем (IFES) наприкінці 2013 року дослідження громадської 
думки, корупція вже входила до переліку найбільших проблем 
населення і викликала особливе занепокоєння у 47 відсотків 
громадян [1]. 

Такий високий показник сприйняття корупції громадя-
нами пояснюється відсутністю дієвих реформ у сфері протидії 
корупції та неефективною діяльністю органів правопорядку 
щодо виявлення корупційних правопорушень та притягнення 
винуватців до відповідальності. Відповідно до ч. 2 ст. 3 Консти-
туції України права і свободи людини та їх гарантії визначають 
зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає 
перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечен-
ня прав і свобод людини є головним обовʼязком держави.  
А тому забезпечення прав і свобод громадян у сфері запобіган-
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ня та протидії корупції є важливим завданням України як пра-
вової і демократичної держави [2]. 

Національне антикорупційне бюро України на сьогодні 
є  основним елементом системи інституційних гарантій забез-
печення прав і свобод громадян у сфері запобігання та протидії 
корупції в Україні. 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про Національне ан-
тикорупційне бюро України» Національне антикорупційне  
бюро України є державним правоохоронним органом, на який 
покладається попередження, виявлення, припинення, розслі-
дування та розкриття корупційних правопорушень, віднесених 
до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових.  
Завданням Національного антикорупційного бюро України 
є  протидія кримінальним корупційним правопорушенням, які 
вчинені вищими посадовими особами, уповноваженими на ви-
конання функцій держави або місцевого самоврядування, та 
становлять загрозу національній безпеці [4]. 

Основними принципами діяльності Національного анти-
корупційного бюро України є: 1) верховенство права; 2) повага 
та дотримання прав і свобод людини і громадянина; 3) закон-
ність; 4) безсторонність та справедливість; 5) незалежність На-
ціонального антикорупційного бюро України та його праців-
ників; 6) підконтрольність і підзвітність суспільству та визна-
ченим законом державним органам; 7) відкритість для демок-
ратичного цивільного контролю; 8) політична нейтральність 
і  позапартійність; 9) взаємодія з іншими державними органа-
ми, органами місцевого самоврядування, громадськими обʼєд- 
наннями [4]. 

Велике значення у діяльності Національного антикоруп-
ційного бюро України має його співпраця з іншими органами 
влади України у сфері запобігання та протидії корупції. Зокре-
ма, вже започатковано співпрацю між Національним антикору-
пційним бюро України та Службою безпеки України, а також 
між Національним антикорупційним бюро України, Міністерст-
вом юстиції та Міністерством внутрішніх справ України. 

Отже, на основі вищевикладеного, можна зробити такі 
висновки. Національне антикорупційне бюро України нині 
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є  провідною інституційною гарантією побудови правової дер-
жави, забезпечення прав і свобод громадян у сфері запобігання 
та протидії корупції в Україні. Боротьба з корупцією в Україні 
є  важливим напрямом здійснення державної політики, що 
водночас підтверджується еволюцією національного законо-
давства та міжнародного співробітництва у цій сфері. Форму-
вання нових антикорупційних органів в Україні, зокрема  
Національного антикорупційного бюро України як інституцій-
ної гарантії побудови правової держави, забезпечення прав 
і  свобод громадян у сфері запобігання та протидії корупції, 
є  важливим кроком до якісного покращення стану забезпечен-
ня прав і свобод громадян у сфері запобігання та протидії ко-
рупції в Україні [3]. 
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СТУДЕНТСТВО ЯК РУШІЙНИЙ ЕЛЕМЕНТ  

ПРОГРЕСИВНОГО РОЗВИТКУ  
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

 
Розвиток демократичних процесів в державі, ринкової 

економіки і громадянського суспільства є пріоритетним на-
прямком трансформаційних процесів в Україні та постсоціаліс-
тичних суспільствах Центрально-Східної Європи. Подальший 
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демократичний поступ вимагає утвердження громадянського 
суспільства як невідʼємної умови незворотності політичної 
трансформації. Якщо категорії «демократія» і «ринкова еконо-
мія» є вже досить усталеними у політичному та науковому дис-
курсах, то концепт «громадянського суспільства» й досі потре-
бує аргументованого тлумачення. 

Значну роль у суспільно-політичному житті відіграє сту-
дентська молодь з власними інтересами, пріоритетами та цін-
ностями. Українська держава переживає період глибоких пере-
творень у всіх сферах свого буття. У реалізації завдань транс-
формації політичної системи та утвердження режиму консолі-
дованої демократії виняткова роль належить інститутам гро-
мадянського суспільства, у тому числі молоді. Політична та 
громадська участь студентської молоді набуває нової актуаль-
ності у звʼязку з формуванням їх свідомості в умовах соціаль-
них, політичних та економічних перетворень, відходу від па- 
терналістських устремлінь держави. 

Інституціоналізоване громадянське суспільство предста-
вляє собою розгалужену, багатоаспектну мережу різноманіт-
них форм асоціативного життя, волевиявлення й формування 
громадської думки, забезпечених певною інфраструктурою й 
автономних стосовно держави. 

Очевидно, що найбільш мобільною частиною суспільства 
є молодь. Саме молоді люди здатні досить швидко реагувати на 
зміни в суспільно-політичному житті держави і, разом з цим, 
проектувати власними діями завдання державної політики. 
Вони виконують чимало соціальних ролей, долучаються до  
різних соціальних інституцій, які надають їм змогу проявити 
себе та реалізувати особисті ідеї, бажання, потреби. По-перше, 
тому, що молодь є найбільш рухливою та динамічною верствою 
суспільства. По-друге, молодь займає досить високу питому 
вагу в сукупному населенні країни. По третє, це – соціальна 
група, яка сильніше відчуває та реагує на невідповідність між 
декларативністю пануючих у суспільстві прав і реальними  
можливостями їх забезпечення. 

Як інститут громадянського суспільства студентство ви-
ступає соціальним акумулятором трансформаційних змін.  
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Будучи носієм величезного інтелектуального потенціалу, особ-
ливих здібностей до творчості (підвищені чуттєвість, сприй-
няття, образність мислення), молодь – прискорювач упрова-
дження у практику нових ідей, ініціатив, нових форм життя, бо 
за природою вона противник консерватизму і застою [1, с. 8].  

Громадсько-політична активність молоді може бути як 
конструктивно-реформаційною, так і деструктивною. Суспіль-
ство і держава впливають на формування свідомості студент-
ської молоді через виховання її громадських позицій, засвоєння 
елементів політичної культури, що обумовлює субʼєктно-
обʼєктні відносини, які згодом визначають взаємовідносини 
у  політиці, що необхідно для укріплення суспільства й держа-
ви. У свою чергу, активність студентської молоді сприяє висо-
кому рівню політичної соціалізації, що здійснюється в рамках 
державної молодіжної політики [2, с. 3]. 

Будучи найменш консервативною за своїми ціннісними 
орієнтаціями верствою населення, молодь найбільш чутливо 
реагує на соціальні зміни, виступає своєрідним «барометром» 
соціально-економічного та політичного стану суспільства. Мо-
жна з повним правом назвати молодь, особливо студентство, 
«соціальним нервом суспільства» [3, с. 4]. Вона відіграє дедалі 
більшу роль у суспільно-політичних перетвореннях, що відбу-
ваються в державі, активно підтримує політичний курс на здій-
снення демократичних реформ, бере участь у розбудові демо- 
кратичного суспільства. Саме студентська молодь часто ініціює 
соціально-економічні, політичні і духовні зрушення, адекватні 
викликам часу. Тому дослідження саме її політичної активності 
та культури становить практичний інтерес. 

Студентство як рушійна сила громадянського суспільства 
та його кадровий ресурс прагне сформувати найбільш затребу-
вані для поточного моменту соціальні та професійні компетен-
ції. У ньому закладений діяльнісний потенціал, здатний конве-
ртуватися у соціальний капітал. Студентська активність може 
здійснюватися у різних формах діяльності, як то участь у на-
вчальному процесі, гуртках, виборах, референдумах, профспіл-
кових організаціях, партіях, органах місцевого самоврядування, 
різних громадських ініціативах, а також у заходах, що мають 
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конфліктну природу: масових виступах протестного характеру, 
участі в революційних рухах. 

Студентська громада є осередком взаємодії, спілкування 
і  солідарності. Вона власне є наймобільнішим та найоператив-
нішим середовищем публічного життя і колективного вирі-
шення проблем. Студентство є тим інститутом громадянського 
суспільства, який найбільше має бажання та здатність усві- 
домлювати, артикулювати і відстоювати свої інтереси. Йому 
притаманне негативне ставлення до порушення демократич-
них норм, законів, моральних принципів. Саме студентство 
як  рушій громадянського суспільства найчастіше ініціює со- 
ціальні, економічні, політичні й духовні зрушення, адекватні  
викликам часу. 

Таким чином, однією з головних умов демократичного 
політичного режиму є ефективне функціонування громадсько-
го суспільства. Студентська молодь є потужним людським ре-
сурсом та рушійною силою суспільства. Глобалізаційні процеси 
сучасності зумовлюють нагальну необхідність розвитку та  
розкриття духовного, інтелектуального, професійного потен- 
ціалу молодих людей з огляду на розбудову демократичного 
суспільства.  

Підтримка молодих людей, їхнє залучення до творчої, ак-
тивної участі в житті суспільства – це інвестиції у розвиток 
стратегічних ресурсів держави, оскільки саме молоде поколін-
ня виконує такі важливі соціальні функції, як: успадкування 
і  підвищення досягнутого рівня розвитку суспільства й держа-
ви та соціального відтворення, відповідаючи за збереження та 
спадкоємність розвитку суспільства. 
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ЗЕМЛІ ЯК ОБʼЄКТ ВИКОРИСТАННЯ  

ТА ЇХ ПРАВОВА ОХОРОНА 
 

Земля – найважливіший для людства обʼєкт матеріально-
го світу. Не було б землі – не було б і людства на планеті. Земля – 
це джерело краси і багатства природи і має велике значення 
для підтримання здоровʼя людей, організації їх відпочинку, 
а  також є джерелом задоволення їх першочергових потреб, 
тобто необхідна умова існування людства. 

Науково-теоретичне підґрунтя для досліджень, повʼяза- 
них із землею як обʼєктом використання правової охорони, за-
клали, зокрема, такі дослідники, як В. Б. Аверʼянова, О. Ф. Анд-
рійко, В. І. Андрейцева, Н. О. Багай, А. М. Гетьмана, М. І. Єрофеє-
ва, Н. Д., Каракаша, В. В. Носіка, О. О. Погрібного, В. І. Семчика, 
Н. І.  Титової, Г. В. Тищенка, Н. І. Орлова, М. І. Малишка, В. Л. Му-
нтяна, В. І. Федоровича, М. В. Шульги, Ю. С. Шемшученка, 
В. В.  Янчука, В. В. Книша та інші науковці. 

Термін «земля» не врегульований Земельним кодексом. 
Натомість воно визначене у Законі України «Про охорону зе-
мель». Відповідно до ст. 1 цього Закону, земля – це поверхня 
суші з ґрунтами, корисними копалинами та іншими природни-
ми елементами, що органічно поєднані та функціонують разом 
з нею.[2, ст. 1].  

Відповідно до ст. 18 Земельного кодексу України до зе-
мель України належать усі землі в межах її території,  
в тому числі острови та землі, зайняті водними обʼєктами, 
які  за основним цільовим призначенням поділяються на кате-
горії [1, ст. 18]. 

Очевидно, що у зазначеному вище фіксуються переважно 
біологічні й економічні ознаки землі та її призначення. Як вва-
жає Н. І. Титова, цих ознак недостатньо для обʼєктивного розу-
міння поняття «земля» в юридичному значенні, а деякі з них 
потребують суттєвого уточнення, оскільки чинне екологічне 
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та  земельне законодавство передбачає особливості землі у 
складі довкілля та формування його якості [8, с. 10–12]. 

На думку О. Ю. Дрозда, поняття «землі» слід визначати як 
частину навколишнього природного середовища, яка розташо-
вана на поверхні земної кори і характеризується ґрунтовим 
покривом, рельєфом, простором, рослинністю, надрами, вод-
ними обʼєктами, є основним засобом виробництва у сільському 
і лісовому господарстві та місцем розташування обʼєктів неру-
хомого майна. Дане визначення є необхідним для характерис-
тики правового режиму земельної власності, і тому доцільно 
було б закріпити його в законодавстві [4]. 

Наша держава має могутній природно-ресурсний потен-
ціал. Земельний фонд України становить 5,7% території Євро-
пи. При цьому на загальноєвропейському фоні його вирізняє 
висока питома вага сільськогосподарських угідь, особливо ріл-
лі, що повʼязано з високою при-родною якістю українських зе-
мель, великою питомою вагою в їх складі чорноземів. Так, сіль-
ськогосподарські угіддя України складають 18,9% загальноєв-
ропейських, а рілля – відповідно 26,9%. Відносно території на-
шої країни сільськогосподарські угіддя займають 41,84 млн. га, 
або 69,3% території, в тому числі 33,19 млн. га ріллі (55%), 7,63 
млн. га природних кормових угідь – сіножатей і пасовищ 
(12,6%). В розрахунку на одного мешканця припадає 0,82 га 
сільськогосподарських угідь, у тому числі 0,65 га ріллі, тоді 
як  у  середньому по Європі ці показники становлять відповідно 
0,44 і 0,25 га [6, с. 197–199]. 

У сучасних умовах, коли людина все активніше втру- 
чається в природні процеси, раціональне використання та охо-
рона земель є однією з найголовніших та найактуальніших 
проблем. 

Контроль за використанням та охороною земель являє 
собою одну з важливих функцій державного управління у за-
значеній сфері суспільних відносин. У доктрині земельного 
права державний контроль за використання і охороною земель 
визначається як врегульована нормами права владно органі-
зуюча діяльність спеціально уповноважених державних орга-
нів, спрямована на забезпечення додержання норм земельного 
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законодавства всіма субʼєктами відповідних суспільних відно-
син, попередження та виявлення правопорушень, вжиття захо-
дів впливу на порушників і поновлення порушених прав земле-
власників і землекористувачів [7]. Його завдання полягають 
у  забезпеченні додержання органами державної влади, орга-
нами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, 
організаціями і громадянами вимог земельного законодавства 
України. Охорона земель є важливою складовою предмету  
земельно-правового регулювання, тому майже всі інститути 
земельного законодавства мають охоронне спрямування. 

Поняття «правова охорона земель» за науковими дослі-
дженнями деяких вчених зводиться до сукупності правових 
засобів, спрямованих на відновлення земель та поліпшення 
їх  якості.  

В. Л. Мунтян вважає, що правова охорона земель являє 
собою систему правових норм, які містять приписи, спрямовані 
на збереження земель, відновлення й підвищення їх родючос-
ті,  здійснюваних з метою раціонального використання землі 
[5, с. 117]. 

Отже, земля, з однієї сторони, виступає як самостійний 
обʼєкт господарського використання, а з іншої – є складовою 
довкілля, яка сприяє формуванню складних природних утво-
рень, тобто екологічних систем, справляє біологічний вплив на 
створення ландшафтів та інших природних комплексів. Можна 
зробити висновок, що поняття «охорона земель» як правова 
категорія, потрібно розглядати як: 1) складову державної зе-
мельної та екологічної політики; 2) визначальний принцип 
екологічного та земельного права і законодавства; 3)інститут 
земельного права та складова інституту екологічного права; 
4)  складову правового режиму земель (в тому числі різних ка-
тегорій земель); 5) систему обовʼязків учасників земельних 
та  екологічних правовідносин; 6) гарантію реалізації права 
громадян на безпечне для життя та здоровʼя довкілля [3]. 
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СУБʼЄКТИВНА СТОРОНА СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ: 

ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ ТА ОЗНАКИ 

 
На сучасному етапі розвитку нашого суспільства значно 

зростає необхідність суворого дотримання принципу презумп-
ції невинуватості і в той же час невідворотності кримінальної 
відповідальності тільки за винне вчинене суспільно небезпеч-
не діяння. Дотримання вказаних принципів в діяльності орга-
нів досудового розслідування і суду сприятиме охороні консти-
туційних прав і свобод громадян і визначальним у цьому плані 
є правильне встановлення субʼєктивної сторони злочину. 

Субʼєктивна сторона складу злочину – це внутрішній 
зміст злочину, це ті психічні процеси, які проходять у свідомос-
ті особи, коли вона вчиняє злочин, це її психічне ставлення до 
вчиненого нею суспільно небезпечного діяння та його наслід-
ків. Зміст субʼєктивної сторони складу злочину характеризують 
певні юридичні ознаки. Серед них обовʼязковою ознакою ви-
ступає вина у формі умислу та необережності.  

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-15
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Вина особи – це основна, обовʼязкова ознака будь-якого 

складу злочину, вона визначає саму наявність субʼєктивної 

сторони і значною мірою її зміст. Відсутність вини виключає 

субʼєктивну сторону і тим самим склад злочину. 
Субʼєктивна сторона створює психологічний, тобто субʼєк-

тивний зміст злочину, тому є його внутрішньою, у порівнянні 

з  обʼєктивною стороною. Якщо обʼєктивна сторона складу зло-
чину становить його фактичний зміст і може бути безпосеред-

ньо сприйнята особами, які перебувають на місці злочину під 

час його вчинення, а наслідки злочину можуть сприйматися 

і  після його вчинення, то субʼєктивна сторона безпосередньо-
му сприйняттю людьми піддана бути не може. Адже, це проце-

си, які відбуваються у психіці винного й обʼєктивне їх визна-

чення можливе тільки завдяки дослідженню обʼєктивної сто-
рони складу злочину й інших ознак, які входять до складу  

злочину [4, c. 116]. 

Значення субʼєктивної сторони полягає в тому, що завдя-

ки її правильному визначенню: 

а) здійснюється належна кваліфікація діяння та його від-

межування від інших злочинів; 

б) встановлюється ступінь суспільної небезпеки діяння 
й  особи, яка його вчинила; 

в) здійснюється індивідуалізація покарання злочинця, 

вирішується питання про можливість його звільнення від кри-

мінальної відповідальності й покарання. 

Процеси, що відбуваються у психіці людини, поділяються 

на інтелектуальні, емоційні та вольові. Вони існують у тісній 

нерозривній єдності, але їх окреме дослідження, має велике 

значення для правильного встановлення субʼєктивної сторони 

складу злочину. 

На підставі зазначених процесів психіки зміст субʼєк- 

тивної сторони складу злочину визначається за допомогою 

юридичних ознак, які її складають, – таких, як вина, мотив,  

мета, емоційний стан. Вони представляють різні форми психіч-

ної активності, але водночас нерозривно повʼязані між собою 

і  взаємозалежні. Це явища з самосійним змістом, у структурі 
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субʼєктивної сторони вони не поглинають одне одного, мають 

різне, тільки їм притаманне, правове значення. 

Вина є обовʼязкова ознака субʼєктивної сторони складу 
злочину. Без вини не може бути злочину. Слід зазначити, що 
винність, як обовʼязкова ознака, що підлягає зʼясуванню в про-
цесі проведення кримінально-правової кваліфікації випливає 
в  першу чергу з конституційної норми. Згідно з ч. 1 ст. 62 Кон-
ституції України особа вважається невинуватою у вчиненні 
злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, до-
ки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено 
обвинувальним вироком суду [1, с. 25]. Це положення також 
відтворене у ч. 2 ст. 2 КК України [2, с. 12]. 

Можна дійти висновку, що вина розглядається законода-
вцем як категорія психологічна. Одночасно вона розглядається 
і як категорія соціальна, бо особа, яка вчиняє злочин, нехтує 
вимогами суспільства, посягає на його інтереси, завдає суттєвої 
шкоди особі, суспільству, державі [3, с. 92]. 

З урахуванням положень ст.ст. 24–25 КК України, вина 
може проявлятися у формі умислу або необережності [2, с. 90–
92]. Інших форм вини Закон про кримінальну відповідальність 
не визначає. В свою чергу, умисел поділяється на умисел пря-
мий і умисел непрямий, а необережність поділяється на зло-
чинну самовпевненість і злочинну недбалість. Ці форми і види 
вини конструюються залежно від змісту й співвідношення ін-
телектуального і вольового моментів і характеризують психіч-
не ставлення особи до вчинюваного нею суспільно небезпечно-
го діяння та його наслідків. Інтелектуальний момент визначає 
ті чинники, які належать до свідомості особи, а вольовий – 
ті  чинники, які належать до її волі. 

Також обґрунтованою та справедливою є позиція профе-
сора П. Л. Фріса, який зазначає саме взаємозвʼязок інтелек- 
туального і вольового моментів вини, диференціює вини на 
умисел і необережність, однак така схема не є жорсткою, і дає 
можливість виділення злочинів з двома формами вини [5, с. 189]. 
Таке твердження знаходить своє відображення в диспозиції 
окремих статей особливої частини Кримінального кодексу 
України, в яких до діяння вина характеризується – умислом, 
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а  до наслідків – необережністю. Зокрема: ч. 2 ст.121, ч. 3 ст. 133, 
ч. 2 ст. 34, ч. 3 ст. 135, ч. 3 ст. 136, ч. 2 ст. 137, ч. 3 ст. 150-1, 
ст.  286 КК України тощо. 

Залежно від форми вини злочини поділяються на умисні 
й необережні. У певних випадках вказівка на форму вини може 
бути дана безпосередньо в Законі (ст. 115 ККУ – умисне вбив- 
ство, ст. 119 ККУ – вбивство через необережність), але у біль-
шості випадків форма вини визначається з інших ознак складу 
злочину, наведених у тексті диспозиції. Так, очевидно, що  
злочини, де вказано мотив, мета або якщо вони випливають 
з  формулювання норми, є злочинами умисними (зґвалтування, 
крадіжка, вимагання тощо). 

Щодо мотиву, мети, емоціонального стану, то вони є фа-
культативними ознаками субʼєктивної сторони. Проте в бага-
тьох злочинах субʼєктивна сторона потребує встановлення  
мотиву і мети, що є її факультативними ознаками. Вони мають 
значення обовʼязкових ознак лише в тих випадках, коли назва-
ні в диспозиції Закону як обовʼязкові ознаки конкретного зло-
чину (ст. 109, ст. 110, ст.ст. 113–114, п.п. 6, 7, 9, 14 ч. 2 ст. 115, 
ст.  144, ч. 2 ст. 146, ст.ст. 147–148, ст. 296 КК України тощо). 
В  зазначених різновидах злочинів мотив і мета виступають 
як  обовʼязкові ознаки субʼєктивної сторони складу злочину, їх 
зʼясування та дослідження є обовʼязковим, адже відсутність 
мотиву чи мети в такому разі виключає склад злочину вказано-
го виду. 

Мотив – це усвідомлені внутрішні спонукання, якими 
винний керується при вчинення злочину. На думку окремих 
науковців мотив необхідно розглядати як рушійну силу, сти-
мул людської діяльності, те що штовхає людину на вчинення 
злочину [5, с. 204]. Висловлена позиція П. Л. Фріса безумовно 
заслуговує на увагу і дає можливість окреслити принаймні 
сферу дослідження змісту мотивації.  

Особливості деяких складів злочинів визначають необ-
хідність зʼясування емоцій, які відчуває особа при вчиненні су-
спільно небезпечного діяння. Вони різняться за своїм характе-
ром, змістом, часом виникнення. Кримінально-правове значен-
ня має виключно такий емоційний стан як афект – стан силь-
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ного душевного хвилювання. Саме з урахуванням емоційного 
стану законодавець передбачив ряд статей особливої частини 
КК України (ст.ст. 116, 117, 120 КК України тощо). 
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Прикарпатський факультет, 
м. Івано-Франківськ) 

 
ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОРОЖНЬОГО РУХУ 
 

Серед засобів, які застосовує держава для боротьби з по-
рушеннями законодавства про дорожній рух, найважливіше 
місце посідає адміністративна відповідальність. Вимоги сього-
дення потребують підвищення ефективності реалізації адміні-
стративної відповідальності, адже на цей час наявна значна 
кількість негативних чинників, що гальмують розвиток зазна-
ченої галузі, а саме: дублювання повноважень субʼєктів адміні-
стративної юрисдикції; прогалини в адміністративно-делікт- 
ному законодавстві; відсутність контролю з боку органу, що 
виніс постанову про накладення адміністративного стягнення; 
низька професійна підготовка субʼєктів правозастосування,  
зокрема численні помилки при кваліфікації правопорушень 
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у  сфері дорожнього руху; порушення правил оформлення ма-
теріалів адміністративної справи та строків притягнення гро-
мадян до адміністративної відповідальності тощо. До того ж, 
стягнення за вчинення адміністративних проступків у сфері 
безпеки дорожнього руху не виконують належної превентив-
ної, виховної та каральної функції, оскільки не мають систем-
ного та якісного характеру впливу [1, ст. 192]. 

Законом України «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо вдосконалення регулювання від- 
носин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху» від 
14  липня 2015 року № 596-VIII було внесено зміни до КУпАП, 
якими суттєво змінено законодавство в сфері забезпечення 
безпеки дорожнього руху. Новелами КУпАП є:  

- введено відповідальність за адміністративні правопо-
рушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафік-
совані в автоматичному режимі;  

- введено відповідальність юридичних осіб;  
- введено новий вид стягнення – штрафні бали;  
- введено поняття поліція, замість міліції;  
- введено безальтернативні санкції у вигляді штрафу за 

правопорушення, які розглядаються національною поліцією;  
- розширено можливості поліції виносити постанови в 

справах про адміністративні правопорушення без складання 
протоколу про правопорушення;  

- розширено повноваження поліцейських щодо розгля-
ду справ про адміністративне правопорушення на місці його 
вчинення з можливістю стягування штрафу на місці вчинення 
адміністративного правопорушення незалежно від розміру ви-
ключно за допомогою безготівкових платіжних пристроїв;  

- Введено норму про те, що протокол не складається у 
разі вчинення адміністративних правопорушень, розгляд яких 
віднесено до компетенції Національної поліції;  

- Змінено порядок виконання постанови про накладен-
ня штрафу [1, ст. 193]. 

Особливості юридичного складу правопорушень в сфері 
безпеки дорожнього руху. Відповідно до КУпАП такими право-
порушеннями є (статті): 121, 121-1, 121-2, 122, 122-2, 122-4, 
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122-5, 123, 124, 124-1, 125, 126, 127, 127-1, 128, 128-1, 129, 130, 
132-1, 133-1, 139, 140. Всього 22 статті. Не можна сказати, що 
інші правопорушення в сфері забезпечення дорожнього руху 
менш важливі. Просто ймовірність вчинення зазначених пра-
вопорушень вища. 

Одне із нововведень КУпАП є те, що при накладенні стяг-
нення враховуються характер вчиненого правопорушення, 
особа порушника, ступінь його вини, майновий стан, обстави-
ни, що помʼякшують і обтяжують відповідальність, крім випад-
ків накладення стягнення за правопорушення у сфері забезпе-
чення безпеки дорожнього руху, у тому числі зафіксовані в ав-
томатичному режимі, та за порушення правил зупинки, стоян-
ки, паркування транспортних засобів, зафіксовані в режимі фо-
тозйомки (відеозапису). Особливості накладення стягнення 
при розгляді справ без участі особи, яка притягається до адмі-
ністративної відповідальності, за правопорушення у сфері за-
безпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автомати-
чному режимі, та за порушення правил зупинки, стоянки, пар-
кування транспортних засобів, зафіксоване в режимі фото- 
зйомки (відеозапису), встановлюються статтями 279-1–279-4 
цього Кодексу [2, ст. 18]. 

Уряд вніс зміни до Порядку тимчасового вилучення пос-
відчення водія на транспортний засіб та його повернення. 

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 17 груд-
ня 2008 року №1086 «Про затвердження Порядку тимчасового 
вилучення посвідчення водія на транспортний засіб та його 
повернення» було внесено зміну до пункту 6 порядку тимчасо-
вого вилучення посвідчення водія на транспортний засіб та 
його повернення, доповнивши абзац четвертий . 

У разі винесення судом постанови про позбавлення водія 
права керування транспортним засобом (крім осіб, які отрима-
ли посвідчення водія вперше) після закінчення визначеного 
строку позбавлення права керування транспортним засобом, 
проходження в установленому порядку позачергового медич-
ного огляду щодо придатності до керування транспортним за-
собом та успішного складення в територіальному органі з на-
дання сервісних послуг МВС теоретичного і практичного іспиту 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80732-10#n677
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80732-10#n677
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80732-10#n677
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80732-10#n677
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для отримання права на керування транспортним засобом від-
повідної категорії [3, ст. 1]. 
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ЗАХИСТ ТРУДОВИХ ПРАВ  
У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ:  

ОКРЕМІ АСПЕКТИ 
 

Належний порядок здійснення судового захисту трудо-
вих прав є нагальною потребою українського сьогодення. Адже 
розвиток суспільних відносин у сфері застосування найманої 
праці інколи спричиняє необхідність судового захисту прав, які 
порушуються під час реалізації цих правовідносин. Функцію 
захисту трудових прав виконує суд у порядку цивільного судо-
чинства.  

3 жовтня 2017 року Верховною Радою України була про-
голосована нова редакція Цивільного процесуального кодексу 
України (надалі – ЦПК) [1]. Як наслідок, порядок здійснення 
цивільного судочинства зазнав суттєвих змін. До нововведень 
слід зарахувати запровадження процедури спрощеного позов-
ного провадження, у порядку якого розглядаються справи, що 
виникають з трудових правовідносин (ст. 274 ЦПК).  

Відповідно до ст. 279 ЦПК передбачені особливості роз- 
гляду справ у порядку спрощеного позовного провадження. 
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Так, підготовче засідання при розгляді справи у порядку спро-
щеного провадження не проводиться. Суд розглядає справу 
в  порядку спрощеного позовного провадження без повідом-
лення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності 
клопотання будь-якої зі сторін про інше.  

За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи 
суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з пові-
домленням (викликом) сторін. 

Суд може відмовити в задоволенні клопотання сторони 
про розгляд справи в судовому засіданні з повідомленням сто-
рін за одночасного існування таких умов: 

1) предметом позову є стягнення грошової суми, розмір 
якої не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб; 

2) характер спірних правовідносин та предмет доказу-
вання у справі не вимагають проведення судового засідання з 
повідомленням сторін для повного та всебічного встановлення 
обставин справи. 

При розгляді справи у порядку спрощеного провадження 
суд досліджує докази і письмові пояснення, викладені у заявах 
по суті справи, а у випадку розгляду справи з повідомленням 
(викликом) учасників справи – також заслуховує їх усні пояс-
нення та показання свідків. Судові дебати не проводяться. 

Тобто, процесуальний порядок спрощеного позовного 
провадження має сприяти, з погляду законодавця, максималь-
но швидкому їх розгляду, адже судові засідання із викликом 
сторін не є обовʼязковими, а відбуваються на розгляд суду за 
клопотанням однієї із сторін. При чому суд може відхилити  
таке клопотання.  

Крім цього, в жодному разі не проводяться судові дебати. 
Однак чи є такий спрощений порядок розгляду трудових справ 
справедливим? Адже якщо суд відмовив у задоволенні клопо-
тання сторони про розгляд справи в судовому засіданні з пові-
домленням сторін, то в такому разі порушується низка прав 
сторін та інших учасників справи, передбачених ст. 43 ЦПК, 
а  саме: право брати участь у судових засіданнях та досліджува-
ти докази, ставити питання іншим учасникам справи, наводити 
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свої доводи, міркування. Крім цього, учасники справи не мо-
жуть ознайомитись із записом фіксування судового засідання 
технічними засобами, оскільки відповідно до ст. 247 ЦПК, якщо 
розгляд справи здійснюється судом за відсутності учасників 
справи, то фіксування судового процесу за допомогою звукоза-
писувального технічного засобу не проводиться.  

Таким чином, не дотримується принцип гласності та від-
критості судового розгляду, його повного фіксування техніч-
ними засобами.  

Також обмежується дія принципу змагальності, бо сторо-
ни позбавлені можливості доводити перед судом свою правову 
позицію та заперечувати проти доводів та аргументів проти-
лежної сторони, не мають змоги допитати свідків. Слід погоди-
тись, що змагальність передбачає право сторін висловлювати 
свою думку про докази у справі, їх наявність, зміст і достовір-
ність у відповідній формі та відповідний час, а також право 
сторін подавати будь-які зауваження й обовʼязок суду їх розг-
лянути, розумну можливість ефективно оспорювати припу-
щення і доводи протилежної сторони» [2, c. 162–163].  

Недотримання принципу змагальності у спрощеному по-
зовному провадженні без повідомлення сторін свідчить про 
порушення права на справедливий судовий розгляд, закріпле-
ного у ст. 6 Ковенції про захист прав людини і основоположних 
свобод [3].  

Загалом варто позитивно оцінити запровадження спро-
щеного позовного провадження у цивільне судочинство Украї-
ни, однак сумнівною видається доцільність закріплення за су-
дом права відмовити в задоволенні клопотання сторони про 
розгляд справи в судовому засіданні з повідомленням сторін 
(ст. 279 ЦПК), бо в цьому разі порушуються принципи гласності 
та відкритості судового розгляду, а також суттєво обмежується 
принцип змагальності сторін, який є базовою засадою справед-
ливого судового розгляду.  

З метою подальшого вдосконалення цивільного судочин-
ства у справах, що виникають з трудових правовідносин, ви- 
дається за необхідне внести зміни до порядку спрощеного по-
зовного провадження і зобовʼязати суд розглядати справи 



- 86 - 

в  судовому засіданні з повідомленням сторін за клопотанням 
про це хоча б однієї із сторін. 
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЛІЦЕНЗУВАННЯ 

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 
 

Визначення поняття та юридичного змісту ліцензування 
можливе лише через зʼясування поняття ліцензії. Стаття 1 За-
кону України «Про ліцензування видів господарської діяльнос-
ті» визначає, що ліцензія – це запис у Єдиному державному  
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громад-
ських формувань про рішення органу ліцензування щодо наяв-
ності у субʼєкта господарювання права на провадження визна-
ченого ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцен-
зуванню [1]. 

Г. О. Осадчук зазначає, що сутність ліцензування полягає 
у встановленні державою особливих технічних, організаційних, 
кадрових та інших вимог до тих чи інших видів господарської 
діяльності, що означає, що ліцензуванню підлягають види  
діяльності, які з тих чи інших причин не можна віднести до  
підприємницьких, або які здійснюються виключно не підприєм-
ницькими організаціями [2]. 
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Певні міркування з приводу значення правового режиму 
ліцензування викладені у роботах М. А. Агапової, Е. Е. Бекірової, 
С. Е. Жилінського, Ю. М. Крупки, К. Ю. Тотьєва. 

Ліцензування є відносно новою формою адміністратив-
ного регулювання господарської діяльності в Україні, оскільки 
воно сформувалося на засадах правових норм, прийнятих на 
початку XXI століття. 

Закон України «Про ліцензування видів господарської ді-
яльності» визначає види господарської діяльності, що підляга-
ють ліцензуванню, порядок ліцензування, встановлює держав-
ний контроль у цій сфері, відповідальність субʼєктів господа-
рювання та органів ліцензування за порушення законодавства 
у даній сфері. В Законі визначено 33 види господарської діяль-
ності, що підлягають ліцензуванню і чітко окреслено умови 
і  порядок видачі ліцензій. Даний Закон встановлює виключно 
перелік таких видів господарської діяльності, який не може 
бути розширений іншими нормативними актами.  

Сфера ліцензування перетворилася на одну з найбільш 
корумпованих і стала механізмом адміністративного тиску 
на  субʼєктів господарювання; в деяких випадках механізм лі-
цензування використовується для неправомірного обмеження 
конкуренції. Усе це призводить до гальмування процесів ре- 
формування дозвільної системи та системи ліцензування, а та-
кож й до порушень вимог законодавства у відповідних сферах 
[3, с. 71].  

Перелік ліцензованих видів господарської діяльності по-
стійно змінюється, що говорить про те, що система державно-
го  ліцензування в Україні ще проходить процес становлення 
і  формування. Основними причинами, які заважають створен-
ню стабільної системи ліцензування є несприятливий клімат 
для підприємництва і інвестицій як наслідок надмірного втру-
чання держави в господарську діяльність і його недостатньої 
ролі в забезпеченні базових ринкових умов – захисту права 
власності і створення рівних умов конкуренції. Інститут ліцен-
зування часто використовується чиновниками для досягнення 
своїх корисних цілей шляхом створення необгрунтованих пе-
решкод діяльності господарюючих субʼєктів (неправомірне 
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введення ліцензування, незаконна вимога додаткових до- 
кументів і протиправна відмова у видачі ліцензії, покладання 
функцій ліцензування на комерційні організації) [4, с. 4]. 

Головною умовою для створення в Україні сприятливого 
господарчій діяльності середовища, є відмова від надмірного 
бюрократичного регулювання, підвищення ефективності дер-
жавного регулювання в тих сферах, де це є необхідним, значне 
скорочення переліку ліцензійних видів господарської діяльно-
сті і заміна, де це є можливим, сертифікацією, стандартизацією 
або ж акредитацією. 

Субʼєкт господарювання, який має намір провадити пев-
ний вид господарської діяльності, що ліцензується, особисто, 
або через уповноважений ним орган чи особу звертається до 
відповідного органу ліцензування із заявою встановленого 
зразка. Орган ліцензування протягом трьох робочих днів з дня 
одержання заяви встановлює наявність або відсутність підстав 
для залишення її без розгляду. Після встановлення відсутності 
підстав для залишення заяви про отримання ліцензії без роз- 
гляду розглядає її та підтвердні документи з метою встанов-
лення відсутності або наявності підстав для відмови у видачі 
ліцензії шляхом аналізу підтвердних документів та одержання 
інформації з державних паперових та електронних інформа-
ційних ресурсів. У разі встановлення відсутності підстав для 
відмови у видачі ліцензії орган ліцензування приймає рішення 
про видачу ліцензії. Строк прийняття такого рішення стано-
вить десять робочих днів з дня одержання заяви. Ліцензія ви-
дається на необмежений строк. Субʼєкт господарювання може 
здійснювати такий вид господарської діяльності після внесен-
ня відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань щодо 
рішення органу ліцензування про видачу йому ліцензії. 

Державний нагляд за додержанням органами державної 
влади чи державними колегіальними органами вимог законо-
давства у сфері ліцензування здійснює спеціально уповнова-
жений орган з питань ліцензування шляхом проведення пла-
нових та позапланових перевірок у порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповно-
важеного органу з питань ліцензування. 
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За провадження виду господарської діяльності, що підля-
гає ліцензуванню, без ліцензії чи здійснення таких видів госпо-
дарської діяльності з порушенням умов ліцензування посадові 
особи субʼєктів господарювання несуть адміністративну відпо-
відальність, передбачену Кодексом України про адміністратив-
ні правопорушення. 

Отже, можна зробити висновок, що головна проблема 
в  сфері ліцензування полягає у відсутності потрібного балансу 
між державним регулюванням господарської діяльності і ство-
рюваними в процесі реформ новими ринковими механізмами. 
Встановлення адміністративно-правового режиму ліцензування 
з соціально-економічної точки зору є необхідним та полягає у 
особистому державному контролі за здійсненням таких видів 
господарської діяльності, які мають певні особливості, що 
повʼязані з реалізацією найбільш важливих публічних інтересів. 
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ВВЕДЕННЯ ПОНЯТТЯ  

«КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОСТУПОК»  
У КРИМІНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ 

 
Кримінальний проступок є актуальною темою сьогоден-

ня, тому що, ось-ось, вже зовсім скоро, наш Кримінальний  
процесуальний кодекс України буде доповнено поняттям, як 
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«кримінальний проступок», який буде відокремлений від ін-
ших злочинів. Підтвердженням є, проект Закону від 10.11.2017 
№ 7279 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо спрощення досудового розслідування окремих 
категорій кримінальних правопорушень», рішення прийнято, 
229 депутатів проголосувало «За» [1]. Зміст самого законо- 
проекту планується розглянути на пленарному засіданні Вер-
ховної Ради України.  

Ми погоджуємося з думкою більшості вчених, що кримі-
нальним проступком потрібно розуміти проміжний вид діяння 
між злочином і адміністративним правопорушенням, при цьо-
му термін «кримінальний проступок» вважати більш вдалим, 
оскільки частина «проступок» указує на звʼязок з іншими пра-
вопорушеннями, а «кримінальний» – на звʼязок зі злочинами.  

Передбачається, що застосування інституту криміналь-
них проступків сприятиме забезпеченню швидкого розсліду-
вання кримінальних правопорушень невеликої тяжкості та 
зменшенню навантаження на слідчих органів досудового розс-
лідування, оскільки їхні повноваження у процесі досудового 
розслідування кримінальних проступків, відповідно до ч. 3 
ст.  38 КПК України , зможуть здійснювати співробітники інших 
підрозділів, а саме: органів Національної поліції, органів безпе-
ки та органів, що здійснюють контроль за додержанням подат-
кового законодавства. Також розслідування проступків прово-
дитиметься у формі дізнання з відповідним спрощенням про-
цедури, включаючи скорочені строки не більше ніж 1 місяць 
з  дня повідомлення про підозру, спрощений порядок судового 
розгляду [2]. 

Зрозуміло, без проблем в нашому законодавстві не обій-
тись і кримінальний проступок не виняток. Незважаючи на те, 
що законопроект є важливий для держави, адже він виконує 
вимоги Євроінтеграції, парламент повинен буде внести зміни 
й  в інші основоположні норми, щодо самого законодавства 
України, тому що закон є недосконалим. Для прикладу, потріб-
но буде доповнити ст. 11 і ст. 12 Кримінального кодексу  
України, згідно якого передбачено поняття та класифікація 
злочинів.  
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На думку О. В. Тулякова, кримінальний проступок за  
своїми властивостями можна визначити як проміжний вид  
діяння між злочином, адміністративним, цивільно-правовим, 
дисциплінарним правопорушенням, як діяння, яке порушує 
«горизонтальні звʼязки» управлінського та/або публічно-
договірного характеру, закріплені в нормах позитивного права, 
і опосередковано посягають на природні права людини. Зазна-
чені властивості визначають проміжне місце кримінального 
проступку серед інших видів правопорушень [3, с. 106]. 

Н. М. Мирошниченко зазначає, що неузгодженим зали- 
шається питання про форму нормативного акту, який буде 
встановлювати положення про кримінальні проступки. У кри-
мінально-правовій доктрині зустрічаються два напрями думок 
з цього питання. Деякі науковці вважають, що необхідно ство-
рити окремий нормативно-правовий акт, а саме Кодекс «Про 
кримінальні проступки», інші – проти прийняття нового зако-
ну, а пропонують прийняти новий Кримінальний Кодекс Укра-
їни або доповнити його [4, с. 153–154]. 

У Республіці Польща для кримінального проступку ство-
рили окремий нормативно-правовий акт, який називається 
Кодекс проступків Республіки Польща. Згідно зі ст. 1 цього Ко-
дексу відповідальність за проступок покладається на особу, яка 
вчинила суспільно-шкідливе діяння, за вчинення якого особа 
карається: обмеженням волі, штраф у вигляді 5 тисяч злотих 
або догана, та наступає відповідальність за вчинення проступ-
ку з 17 років [5, с. 154].  

У Литовській Республіці кримінальний проступок, врегу-
льований Кримінальним Кодексом Литовської Республіки, де 
проступок знаходить своє місце у главі III, статті 10, підрозділу 
злочинних діянь, який розділений на злочини і  кримінальні 
проступки [5, с. 154–155]. 

Аналізуючи кримінальне законодавство Республіки Польща 
і Литовської Республіки , можна дійти висновку, що ці країни 
є  сусідами, але законодавство їхнє відрізняється один від од-
ного. Якщо у Республіці Польща створений окремий Кодекс 
кримінальних проступків, то Литовська Республіка тільки до-
повнила кримінальний проступок до свого кримінального ко-
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дексу. Тому ми вважаємо, що рішення Литовської Республіки 
стосовно проступку є правильним і цілком з ним погоджуємося.  

Отже, враховуючи вищезазначене, ми пропонуємо «кри-
мінальний проступок», доповнити до Кримінального Кодексу 
України, не утворюючи нового нормативно-правового акту. 
Внести зміни не тільки до Кримінального Кодексу України, але 
й до Кримінально процесуального Кодексу загалом. Тому да-
ний законопроект, який надійшов до Верховної Ради України, 
потребує опрацювання науковців і обговорення серед практи-
ків для покращення законодавства у кримінальній сфері. 
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ЩОДО ПРАВ ДИТИНИ-СИРОТИ І ДИТИНИ,  

ПОЗБАВЛЕНОЇ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ 
 

Особливою цінністю кожної держави є діти, оскільки са-
ме вони є основою майбутнього країни. Держава повинна за-
безпечити кожній дитині повагу її гідності, створити умови для 
всебічного розвитку. Проте існує багато випадків, коли діти 
з  різних причин залишаються без батьківського піклування. 
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Конституцією України на державу покладається обовʼязок що-
до утримання та виховання дітей – сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування. 

Окремо слід зазначити, що положення статті 25 Закону 
України «Про охорону дитинства» [1] також спрямовані на со-
ціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсько-
го піклування, які мають право на особливий захист і допомогу 
з боку держави. 

Основними засадами державної політики щодо соціаль-
ного захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 
піклування, а також осіб із їх числа є: 

 забезпечення права на здоровий розвиток; 

 забезпечення вільним вибором сфери професійної  
діяльності, яка б оптимально відповідала потребам та бажан-
ням особистості дитини-сироти; 

 вжиття вичерпних заходів щодо забезпечення доступу 
до безоплатної правової допомоги [2]. 

Однак, з дотриманням цих та інших прав дітей-сиріт 
у  нашій державі виникають деякі труднощі. Згідно статті 248 
Сімейного Кодексу України [3] передбачено право дитини, яка 
постійно проживає і навчається в дитячих закладах, які є опі-
кунами і піклувальниками, вимагати від них виконання опікун-
ських обовʼязків про надання їм можливості на всебічний роз-
виток, на постійне і достойне виховання, освіту і повагу до її 
людської гідності. Усе це досягається шляхом створення доб-
рих побутових умов для проживання і навчання в цих закладах, 
наявністю гарної навчальної бази, бібліотеки, спортивних за-
лів, майданчиків тощо. Загалом ці права дитини дотримуються, 
адже більшою мірою залежать не від влади, а від самої школи, 
в  яку попала дитина.  

Також відповідно до ст. 71 Житлового Кодексу України, 
право на житло за підопічним має зберігатися весь час перебу-
вання в цих закладах. Зокрема, відсутність одного або обох 
з  батьків та батьківського піклування підтверджується відпо-
відними документами, які є підставою для надання цим дітям 
матеріального забезпечення і пільг, передбачених законодав-
ством України. У разі передачі дітей-сиріт та дітей, позбавле-
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них батьківського піклування, під опіку чи піклування жиле 
приміщення, в якому вони проживали, зберігається за дітьми 
протягом усього часу перебування їх у цих закладах, в опікунів 
чи піклувальників незалежно від того, чи проживають у жило-
му приміщенні, з якого вибули діти, інші члени сімʼї. Жиле 
приміщення, яке зберігається за дітьми, може бути передано 
в  оренду іншим громадянам на строк до повернення дітей із 
зазначених закладів, від опікунів чи піклувальників [4]. 

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклуван-
ня, які до передачі під опіку чи піклування не мали впорядко-
ваного житла або вселення їх у приміщення, яке зберігалося за 
ними, неможливе, забезпечуються позачергово впорядкованим 
житлом за останнім місцем проживання в порядку, установле-
ному законодавством України. 

Великою проблемою дітей-сиріт є їх право на житло, на 
яке вони сподіваються після досягнення повноліття. Адже  
бувають випадки, коли до втрати батьків дитина мала своє  
житло, а після повернення від опікунів – вже ні, або воно про-
дане, або немає документів, які підтверджують право на влас-
ність. Також дитина зустрічається з такою проблемою як робо-
та. Загалом нехтується бажаннями дитини, і якщо їй дадуть  
роботу, то дуже пощастить, якщо вона зможе жити на ту  
заробітну  плату. 

Отож на практиці право дитини на отримання житла та 
працевлаштування зустрічає великі труднощі. Але найгірше те, 
що трапляються випадки, коли дитина-сирота чи дитина, поз-
бавлена батьківського піклування, при досягненні нею повно-
ліття, опиняється на вулиці, тому що майно, яке їй належало, 
вже має іншого власника. Державні структури, які мали стежи-
ти за дотриманням прав дитини, роблять вигляд, що нічого 
не  знають. На жаль, в реальному житті ці діти не здатні при- 
тягнути до відповідальності тих посадовців, що причетні до 
втрати їх майна. А держава не здатна забезпечити всім належ-
ний догляд, що є великою проблемою у наш час. Причиною 
цьому часто є корупція серед відповідальних органів. 

На жаль, маємо констатувати, що з кожним роком кіль-
кість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклу-
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вання збільшується. Так, станом на 2018 рік в Україні нарахо-
вано 8174 таких дітей [5]. 

Разом з тим у державі триває реформування інституцій-
ного догляду та виховання дітей згідно з Національною стра-
тегією, яка була затверджена урядом у серпні 2017 року і впро-
ваджуватиметься до 2026 року. Будемо сподіватись, що саме ці 
нормативні новели дозволять вирішити проблему дотримання 
прав дітей-сиріт у нашій країні.  
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Реформування Національної поліції, як і всіх інших пра-

воохоронних органів, яке триває на сьогодні, покликане, щоб 
змінити репресивну модель правоохоронних органів у демок-
ратичну модель, направлену на служіння та захист прав свобод 
і законних інтересів громадян, забезпечення публічної безпеки 
і порядку, надання послуг у правоохоронній сфері.  
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Оскільки ефективність роботи правоохоронних органів 
безпосередньо повʼязана зі станом системи державного управ-
ління, варто зазначити, що система державного управління 
в  Україні на теперішній час демонструє свою неефективність, 
внутрішню суперечливість, відірваність від громадян і, як ре-
зультат, виступає однією з перепон, що стримує здійснення 
модернізаційних процесів та системних перетворень в усіх 
сферах розвитку суспільства, в тому числі й у сфері забезпе-
чення публічної безпеки та порядку, що підконтрольна правоо-
хоронним органам. 

Державне управління – це діяльність державних органів 
виконавчої влади, яка полягає в організації виконання законів 
і  нормативно-правових актів, здійсненні розпорядження ре- 
сурсами загальнодержавної власності, з метою комплексного 
соціально-економічного розвитку, а також забезпечення реалі-
зації державної політики у відповідних сферах життя [1, с. 203]. 

Ефективний держапарат означає, що кожне міністерство, 
відомство або установа використовує свою владу і ресурси для 
досягнення мети й стандартів найбільш економним шляхом. 

Система державного управління насамперед покликана 
забезпечувати ефективну роботу правоохоронних органів,  
діяльність яких спрямована на забезпечення закону та поряд-
ку, захисту прав та інтересів громадян, соціальних груп, су- 
спільства та держави, попередження, припинення правопору-
шень, застосування заходів державного примусу або громадсь-
кого впливу щодо осіб, які порушили закон та правопорядок.  

Правоохоронна діяльність – це державна правомірна  
діяльність, яка покликана впливати на поведінку людини чи 
групи людей через уповноваженої державою посадової особи 
шляхом охорони права, відновлення порушеного права, припи-
нення або розгляду порушення права, його виявлення або роз-
слідування з обовʼязковим додержанням процесуальних норм. 

Складну систему правоохоронної діяльності класифіку-
ють у таких діях: правовстановлюючих, правозабезпечуваль-
них, правопримушувальних і правовідновлювальних. На думку 
колишнього Голови Верховного Суду України В. Т. Маляренка, 
структурно до системи правоохоронної діяльності належать 
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такі напрями: діяльність, що забезпечує охорону учасників 
кримінального судочинства; діяльність органів прокуратури; 
діяльність із виявлення, запобігання та розслідування злочи-
нів; діяльність із захисту державної (національної) безпеки, 
державного кордону й охорони правопорядку [2, с. 53–54]. 

Законодавство України не містить чіткого переліку дер-
жавних органів, які прямо названі правоохоронними. Закон 
України «Про державний захист працівників суду і правоохо-
ронних органів» дає неповний перелік органів, що вважаються 
правоохоронними. Зокрема, згадано про: органи прокуратури, 
Національної поліції, служби безпеки, Військової служби пра-
вопорядку у Збройних Силах України, Національне антикоруп-
ційне бюро України, органи охорони державного кордону, ор-
гани доходів і зборів, органи і установи виконання покарань, 
слідчі ізолятори, органи державного фінансового контролю, 
рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, які здій-
снюють правозастосовні або правоохоронні функції. У Законі 
України «Про основи національної безпеки України» правоохо-
ронні органи визначено як органи державної влади, на які Кон-
ституцією і законами України покладено здійснення правоохо-
ронних функцій [3].  

Деякі установчі документи державних органів містять 
пряму вказівку на їх правоохоронний статус. Тому правоохо-
ронними органами в Україні можна вважати наступні державні 
органи, або їх підрозділи, що здійснюють правоохоронні функ-
ції, наприклад такі як: суд; органи прокуратури; Служба зовні-
шньої розвідки України; митні органи; органи охорони держа-
вного кордону; органи і установи виконання покарань; слідчі 
ізолятори; органи Державної фінансової інспекції. 

Правоохоронна діяльність є невідʼємною частиною сис-
теми державного управління. Насамперед вона забезпечує до-
тримання найважливіших принципів державного управління: 
верховенства права, законності, гласності, відповідальності ор-
ганів виконавчої влади (посадових осіб) за доручену справу 
перед людиною і державою, права брати участь громадян 
в  управлінні державними справами. 

Державно-управлінська діяльність завжди була і буде  
необхідною, але її форми та методи диктують умови сучасного 
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суспільного життя, тому правоохоронні органі покликані  
забезпечувати дотримання законів в системі державного 
управління. 
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ПОЛІЦЕЙСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ  

ДЕЯКИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН: 
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ 

 
Одним із важливих завдань демократичної правової дер-

жави є захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних 
осіб, охорона встановленого правопорядку та законності, боро-
тьба зі злочинністю та іншими правопорушеннями. Вирішення 
зазначених завдань повинно здійснюватися всією системою 
державних органів, у тому числі й органами, які спеціально 
призначені для виконання правоохоронних функцій. Мова, на-
самперед, йде про органи внутрішніх справ, стабільне та ефек-
тивне функціонування яких є необхідною умовою захисту кон-
ституційного ладу, забезпечення законності і правопорядку.  

Поліцейські системи розвинутих країн світу насамперед 
таких, як Франція, Велика Британія, США, Італія мають довго- 
тривалу історію, великий досвід боротьби зі злочинністю 
й  охорони публічного порядку, мають тісні взаємозвʼязки між 
собою. Усе це накладає відбиток на організацію підготовки  
кадрів для них, змушує враховувати всі здобутки минулого 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/964-15
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та  сучасного, широко розвивати міжнародне співробітництво 
не лише в питаннях безпосередньо правоохоронної діяльності, 
а й навчанні, стажуванні, обміні досвідом персоналу поліцейсь-
ких служб та органів [1, с. 25]. 

Паралельно з основними рівнями професійної підготовки 
поліцейських кадрів в багатьох країнах діє встановлена зако-
нодавством розгалужена багато-профільна мережа додаткової 
або післядипломної освіти, тобто підвищення кваліфікації, спе-
ціалізації, удосконалення та перепідготовки поліцейських кад-
рів, яка функціонує як на базі поліцейських навчальних закла-
дів, так і у формі службової підготовки безпосередньо за місцем 
несення служби. 

В Європі як правило приймають на службу в поліцію осіб, 
які мають одну або дві вищі освіти, і навіть вчену ступінь. Єв-
ропейська відомча професійна підготовка кадрів поліції інтег-
рувалася в загальнонаціональні та міжнародні освітні просто-
ри через систему державного ліцензування, атестації та акре-
дитації і функціонує відповідно до загальнодержавних крите- 
ріїв і стандартів. 

Зокрема, у Великій Британії Федерація співробітників 
поліції ініціювала створення адміністрації зі стандартів на-
вчання поліцейських та надання їй статусу поліцейського  
університету. Передбачалося відкриття при університеті двох 
коледжів, один з яких мав здійснювати інтерактивне нав- 
чання поліцейських, а другий – заочне і вечірнє навчання 
[1,  с.  26]. 

Натомість у США (штат Каліфорнія) у 1959 р. була ство-
рена Комісія з стандартів і підготовки поліцейських в мирний 
час, завдання якої полягало в стандартизації вимог для полі-
цейських відомств у межах штату. Після цього у всіх шатах були 
створені подібні відомства і системи навчання. Оскільки в США 
муніципальна влада згідно з законом формується владою шта-
тів, то самі штати контролюють їхні повноваження, в тому чис-
лі поліцейські, визначаючи їх в професійних статутах. Як пра-
вило, комісії з навчання та підготовки поліцейських розроб- 
ляють стандарти з вербування, перебування на службі та  
звільнення поліцейських, встановлюють мінімальні вимоги 
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з  підготовки кадрів і займаються створенням нових поліцей-
ських дільниць, впровадженням програм навчання та іншими 
нововведеннями [2, с. 266–280]. 

В основу підготовки поліцейських кадрів Німеччини  
покладено принцип довічного найму. Службова діяльність і на-
вчання співробітника планується і прямує в суто перспектив-
ному плані. При цьому передбачається постійне підвищення 
його кваліфікації.  

Особливістю системи підготовки поліцейських кадрів 
ФРН є те, що жодний з поліцейських навчальних закладів краї-
ни не видає своїм випускникам освітніх документів, відповід-
них якому-небудь державному освітньому стандарту. Після за-
кінчення навчальних закладів видаються тільки відомчі освітні 
документи, що дають право працювати тільки в поліції і, як ви-
няток, в деяких інших державних установах [3]. 

Керівництво системної підготовки кадрів для поліції  
більшості зарубіжних країн докорінно змінило доктрину своєї 
діяльності: після досить тривалого періоду використання мо-
делі, яка базується на завданнях і вимогах функціонування 
служб, в котрі молодим поліцейським доведеться включитися, 
здійснений перехід до моделі, в основу якої покладені потреби 
в штатах і вимоги до персоналу. Віднині більша увага приділя-
ється особистим характеристикам кандидатів, тобто майбутніх 
співробітників державної поліції. 

На жаль, існуюча в Україні модель професійної підготов-
ки поліцейських за багатьма критеріями не відповідає зроста-
ючим потребам суспільства та загальновизнаним міжнародним 
демократичним стандартам у цій сфері. Негативно впливає на 
поліцейську діяльність невисокий рівень цієї моделі відтік дос-
відчених кадрів із системи МВС, деформація та «розмивання» її 
професійного ядра, фахова та психологічна неготовність знач-
ної частини керівного складу ОВС до глибокого реформування 
системи, виключення витрат на систему органів МВС з числа 
пріоритетних напрямів державного фінансування, низький рі-
вень інформатизації ОВС, недостатнє наукове забезпечення 
реформаційних процесів як наслідок недооцінки, а іноді й пря-
мого ігнорування досягнень науки, дефіцит практичних реко-
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мендацій щодо використання такого досвіду в професійній  
діяльності органів внутрішніх справ України. 

Отже, досягти бажаних результатів в діяльності поліції 
неможливо без створення високопрофесійного кадрового кор-
пусу, здатного ефективно вирішувати завдання, поставлені су-
спільством і державою перед органами поліції. А це вимагає 
докорінного перегляду всієї існуючої системи відомчої профе-
сійної та освітньої підготовки працівників системи МВС та 
створення умов для проявлення й подальшого зростання 
їх  професіоналізму та підвищення кваліфікації. 
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ПРОБЛЕМИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ  

ЦИВІЛЬНОЇ ЗБРОЇ В УКРАЇНІ 
 

Питання про право громадян на володіння бойовою вог-
непальною зброєю перебуває сьогодні у центрі уваги українсь-
кого суспільства. Воно активно почало обговорюватись вітчиз-
няним законодавцем, практично з перших років після здобуття 
незалежності.  

Особливої гостроти набуло після «Революції гідності». 
У  суспільстві відсутня єдність підходів до вирішення цього  
питання [1].  

http://www.khpg.org/index.php?id=%201399024677
http://www.khpg.org/index.php?id=%201399024677
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С. В. Діденко вважає, що впорядкувати суспільні відноси-
ни в певній сфері, одне із найпріорітетніших завдань кожної 
«поважаючої себе» держави. Це її прямий і невідворотній 
обовʼязок. Така проблема, як незаконний обіг вогнепальної 
зброї та безпідставне її застосування завжди становили серйо-
зну загрозу суспільній безпеці [2]. 

У ч. 2 ст. 27 Конституції України зазначено, що кожен має 
право захищати своє життя і здоровʼя, життя і здоровʼя інших 
людей від протиправних посягань [3], Кримінальний кодекс 
України також наголошує, що людині дозволено використову-
вати зброю для самооборони [4]. 

Нещодавня електронна петиція, яка була підтримана  
підписами більше ніж 36 тисяч громадян. Вимоги, викладені 
у  петиції – закріплення в Основному законі право громадян на 
вільне володіння вогнепальною зброєю та прийняття Закону 
«Про цивільну зброю та боєприпаси». Вищезгадана петиція  
була розглянута Президентом України з досить очевидним  
висновком – прийняття законів належить до повноважень Вер-
ховної Ради України [5]. 

У грудні 2014 року у Верховій Раді України було подано 
законопроект № 1135-1 «Про цивільну зброю і боєприпаси». 
У  ньому зазначається право громадянина на використання  
вогнепальної та холодної зброї лише з дозволу органу внут- 
рішніх справ, а також визначений порядок використання 
зброї  [6]. 

За нинішніх умов затвердження цього документа є конче 
важливим, адже це дозволить українцям законно захищати 
своє життя від будь-яких злочинців, – заявив віце-спікер А. Па-
рубій. У людей не було засобів для такого захисту, власне тому 
ініціатива з впровадження цього закону виходить саме від гро-
мадян. Наразі ж, враховуючи ситуацію на Сході України, питан-
ня про ухвалення цього закону набуло актуальності. Автори 
законопроекту вважають, що українські громадяни повинні 
отримати законне право на володіння зброєю, аби у разі необ-
хідності, бути здатними захищати себе, а також життя і здо-
ровʼя своїх близьких за ситуації, коли агресор-окупант вже пе-
ребуває на Сході держави.  
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Це, на їхню думку, створить міцний фундамент для побу-
дови нових принципів внутрішньої та зовнішньої безпеки 
України.  

Згідно з цим законом, право на придбання цивільної 
зброї громадяни України матимуть після отримання ними до-
зволу на володіння зброєю відповідної категорії, без обмежен-
ня терміну дії. Відповідно до законопроекту, забороняється ви-
користання саморобної, зміненої та  нарізної зброї [7]. 

У Постанові Верховної Ради України від 18.09.2018 року 
вказується, що законопроект № 1135-1 «Про цивільну зброю 
і  боєприпаси» відправлено на доопрацювання і після цього  
буде винесено на голосування [8]. 

Звертаючись до статистики, ми можем зробити висновок, 
що всього 3,8% українців вважає, що в Україні потрібно дозво-
лити вільно купувати зброю. При цьому 45,4% жителів вислов-
люються за таку витівку категорично проти [9]. 

У випадку Великобританії, Ірландії, Люксембургу та Іспа-
нії маємо справу з найбільшими обмеженнями щодо вогне- 
пальної цивільної зброї, в Італії є певні винятки для окремих 
категорій громадян, які мають статус приватних підприємців 
та діяльність котрих повʼязана з перевезенням матеріальних 
цінностей [10, с. 69]. 

У менш ліберальній до зброї Німеччині, де кількість 
«стволів» сягає близько 30 на сотню німців, гине лише одна 
людина на 100 тисяч. А от в Америці, де в середньому кожен  
89-ий має пістолет або гвинтівку, це співвідношення вже про-
тилежне – близько 10 загиблих на 100 тисяч американців. За 
словами Обервіттлера, цю закономірність кримінологи довели 
не лише за допомогою порівняння різних держав, але й розгля-
даючи статистику в різних штатах США, де суворість правил 
може серйозно різнитися від штату до штату [11]. 

Отже, ми пропонуємо ввести, у законодавство України, 
нормативно правовий акт, який зможе регулювати всі ситуації, 
у яких буде задіяна холодна і вогнепальна зброя. Надіємось на 
розуміння наших законодавців тому, що проблеми, які вини-
кають у даний час загрожують життю суспільству. Також про-
понуємо перейняти міжнародний досвіт у таких держав, як  
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Великобританія, Німеччина, урахувати усі помилки і переваги 
їхнього законодавства.  

Неодмінно застосувати методи впливу, які припинять 
нелегальний продаж холодної чи вогнепальної зброї на Сході 
України.  

Якщо стабілізувати ситуацію, зменшиться кількість 
вбивств та протиправних діянь на території України. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ  

ПСИХОАКТИВНИХ РЕЧОВИН 
ЧЕРЕЗ МЕРЕЖУ ІНТЕРНЕТ 

 
Сьогодні Інтернет, з його практично необмеженими ін-

формаційно-комунікативними можливостями, використову-
ється наркоторговцями в якості інструмента просування на 
ринок забороненого товару. З цією метою в мережі активно 
пропагуються психоактивні речовини (загальне поняття, що 
обʼєднує такі категорії, як наркотичні засоби, психотропні  
речовини, їх аналоги та прекурсори) [1] і розповсюджується 
інформація, щодо наркотичної субкультури. На багатьох сайтах 
пронаркотичного спрямування знаходиться чимало текстів 
з  описом різних видів наркотичних засобів і психотропних ре-
човин, рецептів їх виготовлення та споживання, а також да-
ються поради, як поводити себе при затриманні працівниками 
правоохоронних органів за зберігання і перевезення наркотич-
них засобів чи психотропних речовин [2, c. 228].  

Розміщення в Інтернеті інформації (текстова, графічна чи 
будь-яка інша) про наявність у особи певних видів наркотиків, 
які у подальшому можуть бути продані та доставлені їх покуп-
цю відбувається різними способами. При цьому відомості про 
рекламу або пропозицію придбати наркотики можуть розмі-
щатись як у відкритому, так і у завуальованому вигляді. У заву-
альованому вигляді інформація про збут наркотиків може бути 
розміщена з використанням певних умовних термінів, напри-
клад, «конструктор Лего» – пристрій для виготовлення нарко-
тиків, «сіль для ванн» – синтетичні наркотики тощо.  

Мережа Інтернет в більшості випадків являє собою за-
смічену рецептами виробництва і споживання наркотиків, го-
ловним чином синтетичних препаратів нових поколінь. Слід 
додати те, що доступ до Інтернету мають майже всі прошарки 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B8
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населення,особливо ним активно користуються підлітки, які 
у  такому віці є найбільш схильними до пропаганди придбання 
та вживання наркотичних засобів, психотропних речовин та 
їх  аналогів.  

На відміну від «традиційного» збуту, коли наркотики 
та  кошти передаються з рук в руки, збут наркотиків за допо-
могою мережі Інтернет має свої особливості. Спочатку особа, 
яка бажає придбати наркотики, шукає на веб-сайтах відомості 
про їх реалізацію.  

Як правило, такі відомості майбутній покупець отримує 
від інших осіб, які вже мають досвід купівлі заборонених речо-
вин через мережу Інтернет. Це інформація про адреси Інтер-
нет-ресурсів, адреси електронної пошти, шифри, умовні термі-
ни за допомогою яких можна звʼязатись зі збувальником. 

Після встановлення контакту покупця з особою, яка про-
понує придбати у неї наркотики, психотропні речовини тощо, 
узгоджується питання про ціну, обсяг, їх вид, спосіб збуту та 
оплата. Спілкування може здійснюватись різними способами: 
в  режимі он-лайн через такі комунікатори, як Skype, Viber, 
WhatsApp тощо, шляхом Інтернет-переписки в режимі он-лайн 
у форумах (чатах), соціальних мережах (Facebook, Twitter, 
Instagram та ін.) або з використанням електронної пошти. 

Зʼясувавши всі обставини купівлі-продажу психоактив-
них речовин, покупець здійснює передоплату, як правило, од-
ним із зазначених способів: 

- поповнення рахунку вказаного збувальником теле-
фонного номеру; 

- надання секретного коду ваучера визначеного збува-
льником; 

- здійснення банківського переказу на вказаний збува-
льником банківський рахунок; 

- інші способи. 
Отримавши кошти, збувальник повідомляє покупцю спо-

сіб отримання наркотичних засобів, який також може бути різ-
ний: постачання поштою, курʼєрською службою або вказує про 
їх знаходження у певному обумовленому місці, здійснює так 
звану «закладку» або «клад». Таким місцем може бути: пошто-
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вий ящик, батарея опалення, електричний або пожежний щи-
ток у підʼїзді тощо. 

Повідомлення по місцезнаходження наркотику та спосіб 
його отримання також може бути різним: розмова по телефону, 
відправка текстової інформації чи фоторафії про місцезнахо-
дженя наркотику через комунікатори Viber, WhatsApp, SMS-, 
MMS-повідомлення тощо [3, c. 37 ]. 

Таким чином, питання розповсюдження психоактивних 
речовин через мережу Інтернет станом на сьогоднішній день 
залишається відкритим та актуальним. Рекламування та про-
паганда таких речовин фактично не контролюється, а збувачі 
наркотиків мають можливість уникати відповідальності за свої 
протиправні дії. 

Так, для запобігання пропаганди наркотичних засобів в 
мережі Інтернет в Україні створено та схвалено «Стратегію 
державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року» 
обумовлену нагальною потребою докоріної зміни наркоситуа-
ції, динаміка розвитку якої набула нині загрозливих вимірів 
і  є  новим викликом здоровʼю нації і безпеці держави. Націо- 
нальна стратегія є засадним чинником державної політики 
у  сфері контролю за наркотиками, й визначає сутність, зміст та 
напрями цієї політики, головним завданням якої є: вжиття 
субʼєктами боротьби з наркозлочинністю ефективних заходів 
для скорочення незаконної пропозиції наркотиків в мережі Ін-
тернет, попиту на них та зменшення шкоди від їх вживання [4]. 

На нашу думку, поряд із розробленими cтратегічними 
програмами та напрямами протидії наркозлочинності необхід-
но посилити відповідальність за незаконне розповсюдження, 
рекламу та пропаганду наркотичних засобів, психотропних ре-
човин чи їх аналогів в мережі Інтернет, шляхом встановлення 
кримінальної відповідальності за даний вид діяльності, оскіль-
ки такі злочинні дії негативно впливають на широке коло осіб, 
в тому числі на підростаюче покоління.  

 
––––––––––––––––– 

1. Психоактивні речовини. URL: https://uk.wikipedia. org/wiki/Психо 
активні_речовини (дата звернення 09.10.2018). 



- 108 - 

2. Ступник Я. В, Когут М. Г. Протидія наркозлочинності в мережі 
Інтернет: виклики сьогодення. Науковий вісник Ужгородського національ-
ного університету. 2014. С. 226–230. 

3. Албул С. В., Андрусенко С. В. Злочини у сфері обігу наркотичних 
засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів: тактика про-
ведення окремих слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшуко-
вих) дій: методичні рекомендації. Одеса: ОДУВС, 2018. 100 с. 

4. Про схвалення Стратегії державної політики щодо наркотиків 
на період до 2020 року документ від 28.08.2013. URL: http://zakon. 
rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF (дата звернення 09.10.2018). 

 

 
К. М. Гринь, Р. А. Іванишин  

(Львівський державний університет  
внутрішніх справ) 

 
ФОРМУВАВННЯ КОНЦЕПЦІЇ  

ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 
В УКРАЇНІ 

 
З моменту проголошення України суверенною, незалеж-

ною, демократичною, соціальною та правовою державою про-
блема дослідження особливостей розвитку громадянського 
суспільства, його інститутів набула особливої актуальності. 
Актуальність зазначеної проблематики очевидна, оскільки  
саме становлення і розгортання системи суспільних інститутів, 
що утворюють громадянське суспільство, є неодмінною умо-
вою формування демократичної , правової держави і патріоти-
чної нації [1, c. 202]. 

Сучасна концепція громадянського суспільства виходить 
із того, що воно є передумовою соціальної правової держави. Ді-
алог та взаємовідносини громадянського суспільства і держави є 
складною і суперечливою сферою, оскільки між ними відбува-
ється своєрідний поділ організаційно-управлінської праці та 
влади. Громадянське суспільство в першу чергу виступає як сис-
тема, що самостійно розвивається на природно-правових прин-
ципах, проте в певні історичні моменти їхнього співіснування 
завжди відчувається тиск із боку державної влади.  
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У свою чергу, держава не може розвиватися без вільного 
розвитку громадянського суспільства, яке контролює дії полі-
тичної влади. Слабкість громадянського суспільства штовхає 
державу до узурпації його прав, у результаті чого відбувається 
перерозподіл функцій держави і громадянського суспільства. 
У  такому разі держава, крім власних функцій, привласнює ще 
й  функції громадянського суспільства, змушує його виконува-
ти виключно державні рішення. Держава і суспільство існують 
у вигляді суперечливої безупинної взаємодії і взаємовпливу, 
характер і спрямованість, яких значною мірою залежать від 
рівня розвиненості громадянського суспільства і його інститу-
тів та правосвідомості більшості громадян держави.  

Громадянське суспільство ґрунтується на багатоманітно-
сті форм і видів власності. Кожна з них покликана: 

1) забезпечити добробут усіх;  
2) відкрити економічний простір для збільшення власно-

сті на основі більшої інтенсивності праці, здібностей, творчої 
ініціативи і підприємливості. Співвідношення праці і різнома-
нітних форм власності в громадянському суспільстві повинно 
бути таким, щоб праця дозволяла створити для кожного гідний 
суспільному прогресу стандарт життя. В таких державах, де пе-
реважає так званий «середній клас», на нашу думку, це може 
свідчити про те, що в такій державі та суспільстві є всі підстави 
до формування гідного та реального громадянського су- 
спільства [2, c. 122]. 

Зміни суспільних відносин періоду Нового часу спричи-
нили зміни й у сприйнятті звʼязків між людиною, суспільством 
та державою. З ХVІІ столітті поступово визрівають ідеї, на яких 
й вибудовувалася та формувалася концепція громадянського 
суспільства.  

Дж. Локк став одним з перших мислителів, який визнав 
первинність суспільства перед державою. За його думкою, сус-
пільство завжди передує формуванню держави, тому сааме во-
но є «природнім», а держава є лише певним штучним утворен-
ням, наслідком реалізації народного суверенітету та обʼєднан- 
ню верст населення для утворення, реалізації та задоволення 
своїх різносторонніх інтересів. Отже, на нашу думку, держава 
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повинна виступати інструментом суспільства, її головною  
метою є його захист в різних сферах житу діяльності такого 
суспільства.  

А. Токвіль одним з перших теоретично систематизував 
емпіричні спостереження за новим типом суспільства та оцінив 
його нові риси на прикладі США. Зокрема, він підкреслив особ-
ливе значення обʼєднань громадян для задоволення індиві- 
дуальних інтересів кожного громадянина, а через цей для  
ефективного розвитку держави та суспільства. 

Т. Пейн проголосив ідею автономності та обмеження 
втручання держави у справи суспільства. Громадянське суспі-
льство, на його думку, є сферою самореалізації приватних інте-
ресів, воно здатне більшість своїх проблем розвʼязати самос-
тійно, а тому потребує мінімуму зовнішніх до нього державних 
інститутів. Він проголосив державу необхідним злом, яке чим 
менше, тим краще для суспільства [3, c. 466]. 

Отже, держава повинна орієнтуватися в першу чергу на 
інтереси громадянського суспільства. Конфронтація інтересів 
держави і громадянського суспільства є показником неефек- 
тивності державного управління і самого механізму держави. 
Становлення ефективного громадянського суспільства в Укра-
їні є нагальним завданням держави. Держава має надати мож-
ливості для упровадження основних засад розвитку громадян-
ського суспільства, через яке широке коло громадян може 
сприяти прискореному розвитку соціуму. 

Недослідженими лишаються питання моніторингу стану 
розвитку громадянського суспільства в Україні, аналіз та уза-
гальнення європейського досвіду функціонування й механізмів 
розвитку громадянського суспільства, напрями його адаптації 
до українських реалій.  

Таким чином, при розгляді питання становлення в Украї-
ні громадянського суспільства і правової держави в аспекті 
конституційної реформи в Україні, головним завданням дер-
жави є, насамперед, реалізація та гарантування прав і свобод 
людини і громадянина [4, с. 6]. Як бачимо, громадянське су- 
спільство повʼязане не тільки з державою і правом, а й безпосе-
редньо з правами людини, яке базується на абсолютному пріо-
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ритеті людини і її прав. Людина з її потребами й інтересами, 
правами й свободами – центральний субʼєкт суспільства, а пра-
ва людини визнаються тим абсолютним, універсальним кор-
доном, перетинати який не може ніхто, що кардинально від- 
різняється від радянської позиції, яка визнавала пріоритет  
суспільства над особою, суспільних і державних інтересів над 
інтересами людини [5, с. 202]. 
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СУДДІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 

 
Сучасний стан суспільного розвитку та української дер-

жавності характеризується значною кількістю інституціо- 
нальних реформ, які охоплюють різні сфери життєдіяльності. 
Модернізація політичної системи передбачає розвиток пара- 
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метрів відкритості й прозорості діяльності органів державної 
влади, розширюючи можливості для ефективної взаємодії 
з  інститутами громадянського суспільства. Однією з форм  
такої взаємодії є громадський контроль, що розглядається  
науковцями як найбільш поширений інструмент впливу гро-
мадянського суспільства на органи влади, який реалізується 
практично на всіх рівнях державного апарату. Однак особли-
вий інтерес становить питання про форми та способи громад-
ського контролю в судовій системі як соціально значимій для 
громадян сфері, яка в Україні знаходиться в стані перманент-
ного реформування, що позначається на ефективності її функ-
ціонування. 

Дослідники феномена громадського контролю слушно 
зауважують, що сьогодні відсутня чітка процедурна регламен-
тація механізмів (способів) контролю, що негативно познача-
ється на поширенні закономірної тенденції, згідно з якою 
в  процесі становлення й розвитку громадянського суспільства 
мала б зростати роль самоорганізації та організації як важли-
вих процесів структуризації суспільних відносин [1, с. 10]. Такої 
ж думки дотримується й М. Вільгушинський, досліджуючи 
зміст громадського контролю за діяльністю судів загальної 
юрисдикції та акцентуючи увагу на тому, що в більшості випа-
дків громадський контроль має неформалізований характер 
[2,  с. 320]. 

Л. Рогатіна відзначає, що в широкому сенсі до системи 
громадського контролю можуть бути зараховані будь-які меха-
нізми впливу громадянського суспільства на державу: всілякі 
способи розміщення й отримання інформації про діяльність 
органів державної влади; складні процедури спостереження, 
обліку, оцінювання та аналізу діяльності органів державної 
влади; діяльність суспільно-консультаційних рад при органах 
державної влади; інші способи й форми обміну інформацією та 
взаємодії влади й суспільства [3, с. 4]. 

Інші фахівці у сфері політології та державного управлін-
ня М. Іжа та О. Радченко акцентують увагу на актуальності со-
ціологічних і статистичних досліджень, громадських слухань, 
громадській експертизі актів органів публічної влади та їх  
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проектів, публікаціях у пресі, випусках на радіо, телебаченні, 
оприлюдненні в мережі Інтернет; громадській експертизі, уча-
сті громадськості в роботі колегіальних органів влади, переві-
рці діяльності будь-якої організації або відповідальної особи, 
аналізі звернень громадян, результатів діяльності тощо, іме-
нуючи наведене формами здійснення громадського контролю 
[4, с. 74]. 

Схожої позиції дотримується й А. Крупник, на думку яко-
го засобами здійснення або формами громадського контролю 
можуть бути такі: соціологічні й статистичні дослідження шля-
хом анкетування, опитування, стороннього нагляду, включено-
го нагляду, контент-аналізу, фокус-групових дискусій тощо; 
участь громадян у виборах, референдумах, зборах, місцевих іні-
ціативах, громадських слуханнях; громадська експертиза актів 
органів публічної влади та їх проектів. Як методи громадського 
контролю він згадує ідеологічні, релігійні, соціокультурні, мо-
рально-психологічні тощо, залежно від конкретних умов і пос-
тавлених цілей [5] 

На думку П. Каблака, громадський контроль судової вла-
ди може здійснюватися методами спостереження, оцінювання, 
аналізу, прогнозування тощо [6, с. 62]. С. Прилуцький уважає, 
що формами контролю суспільства над правосуддям, які виро-
блені юридичною та суспільною практикою, є такі: гласність 
процедури судочинства; демократичний порядок формування 
судової системи й суддівського корпусу; поінформованість сус-
пільства про механізм функціонування судової влади, ухвалені 
нею рішення, призначення й особисті якості її представників, а 
також надання гласності й відкрите обговорення всіх питань у 
рамках публічного дискурсу [7, с. 4]. 

Як бачимо, думки науковців щодо способів громадського 
контролю різняться: одні ототожнюють їх із формами контро-
лю, інші – з умовами його ефективності, окремі автори складові 
(етапи) контрольного процесу (спостереження, оцінювання, 
аналіз, прогнозування) видають за його методи. У звʼязку 
з  цим, аби внести ясність у це питання, вважаємо на необхідне 
висловити власну позицію. 

Насамперед варто зазначити, що в загальнонауковому 
розумінні форма означає зовнішнє вираження (організацію) 
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змісту певного явища або певних дій. Під методами контролю 
зазвичай розуміють способи, за допомогою яких визначається 
результативність діяльності підконтрольного обʼєкта. Саме 
цими азами слід керуватися, визначаючи форми та способи 
громадського контролю у сфері судової влади. Однак відразу 
зауважимо, що такі категорії, як гласність судового процесу, 
відкритість і публічність судової системи, належний рівень по-
інформованості суспільства про її діяльність, ми вважаємо не-
обхідними умовами ефективності громадського контролю, які 
одночасно є характеристиками судової системи, зʼявилися та 
еволюціонували протягом усього часу взаємодії судової систе-
ми й суспільства як реакція на вимоги останнього. 

Отже, на нашу думку, коли йдеться про інструментарій 
громадського контролю в судовій системі, за допомогою якого 
здійснюється адекватна оцінка результативності її функціону-
вання, що забезпечує вплив на неї інститутів громадянського 
суспільства, варто вести мову саме про способи (методи) гро-
мадського контролю. У свою чергу, особливості зовнішнього 
вираження їх організації та реалізації надають можливості ди-
ференціювати форми громадського контролю. Багатоманіт-
ність форм і способів громадського контролю в судовій системі 
зумовлена динамічними характеристиками як контрольної ді-
яльності, так і громадянського суспільства. Ураховуючи специ-
фіку організації та функціонування судової системи, серед них 
можемо виділити такі форми, а в їх межах способи контролю та 
пливу інститутів громадянського суспільства на судову владу, 
які сьогодні є найбільш ефективними: громадський контроль у 
медіапросторі, громадський моніторинг функціонування судо-
вої системи, громадська експертиза актів органів судової влади 
та їх проектів, громадська ініціатива, громадське оцінювання 
суддів, громадське обговорення або громадські (публічні) слу-
хання судової реформи. 
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ВІДМОВА ЗАХИСНИКА 
ВІД СВОЇХ ОБОВʼЯЗКІВ 

 
Захисником у кримінальному провадженні є особа, яка 

здійснює захист підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, 
виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосу-
вання примусових заходів медичного чи виховного характеру 
або вирішувалося питання про їх застосування, а також особи, 
стосовно якої передбачається розгляд питання про видачу іно-
земній державі (екстрадицію) [1]. Це положення регламенту-
ється кримінальним процесуальним законом. Виходячи із пра-
вової природи поняття «захист», вбачаємо, що це діяльність 
по  поновленню порушеного чи визнання невизнаного права. 
Основний закон нашої держави визначає, що громадяни мають 
рівні конституційні права і свободи та є рівними перед зако-
ном. Кожен має право на правову допомогу, вільний у виборі 

http://novyi-stryi.at.ua/gromkontrol/
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захисника, право будь-якими не забороненими законом засоби 
захищати свої права і свободи від порушень і протиправних 
посягань [2]. Також, відповідно до Закону України «Про адвока-
туру і адвокатську діяльність», захистом є вид адвокатської 
діяльності, що полягає в забезпеченні захисту прав, свобод 
і  законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудно-
го, засудженого, виправданого, особи стосовно якої перед- 
бачається застосування примусових заходів медичного чи ви-
ховного характеру або вирішується питання про їх застосу- 
вання у  кримінальному провадженні, особи стосовно якої  
розглядається питання про видачу іноземній державі (екстра-
дицію) [3]. 

Звісно, захисник зобовʼязаний використовувати всі мож-
ливі засоби захисту, які допустимі законом, і відповідно змо-
жуть забезпечити дотримання прав, свобод і законних інте-
ресів підозрюваного, обвинуваченого та зʼясування обставин, 
які спростовують підозру чи обвинувачення, помʼякшують чи 
виключають кримінальну відповідальність підозрюваного, об-
винуваченого, діяти в інтересах підзахисного. Проте, окрім 
обовʼязків по захисту, все ж адвокат має право також відмови-
тись від здійснення такої функції (відповідно до ст. 47 КПК 
України).  

Підставами такої відмови можуть бути наступні: 1)  якщо 
є обставини, які згідно з КПК виключають його участь 
у кримінальному провадженні (наприклад, якщо захисником 
є  особа, яка брала участь у цьому ж кримінальному прова-
дженні як слідчий суддя, суддя, присяжний, прокурор, слідчий, 
потерпілий, цивільний позивач, цивільний відповідач, експерт, 
спеціаліст, перекладач); 2) зупинення або припинення права 
на  зайняття адвокатською діяльністю (зупинення дії свідоцтва 
про право на зайняття адвокатською діяльністю або його ану-
лювання) у порядку, передбаченому законом; 3) якщо захисник 
є близьким родичем або членом сімʼї слідчого, прокурора, по-
терпілого або будь-кого зі складу суду; 4) незгоди з підозрюва-
ним, обвинуваченим щодо обраного ним способу захисту, за 
винятком випадків обовʼязкової участі захисника; 5) умисного 
невиконання підозрюваним, обвинуваченим умов укладеного 
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із захисником договору, яке виявляється, зокрема, у система-
тичному недодержанні законних порад захисника, порушенні 
вимог КПК тощо; 6) якщо він свою відмову мотивує відсутністю 
належної кваліфікації для надання правової допомоги у конк-
ретному провадженні, що є особливо складним. 

Отже, необгрунтована відмова адвоката від прийняття на 
себе захисту є неприпустимою, а відповідно обґрунтованою 
її  слід вважати лише тоді, коли при прийнятті адвокатом на 
себе надання правової допомоги певній особі через конкретні 
причини неможливо забезпечити дотримання вимог Правил 
адвокатської етики, а саме ст. 8 (домінантність інтересів клієн-
тів), ст. 9 (неприпустимість конфлікту інтересів, під яким розу-
міють суперечність між особистими інтересами адвоката та 
його професійними правами і обовʼязками перед клієнтом,  
наявність якої може вплинути на обʼєктивність або неупере-
дженість під час виконання адвокатом його професійних обо- 
вʼязків, а також на вчинення чи не вчинення ним дій під час 
здійснення адвокатської діяльності), ст. 11 (компетентність та 
добросовісність, в якіц йдеться про те, що зважаючи на суспі-
льну значущість і складність професійних обовʼязків адвоката, 
від нього вимагається високий рівень професійної підготовки, 
ґрунтовне знання чинного законодавства, практики його за-
стосування, опанування тактики, методів і прийомів адвокат-
ської діяльності, ораторського мистецтва.  

Адвокат зобовʼязаний надавати правову допомогу клієн-
там, здійснювати їх захист та представництво компетентно 
і  добросовісно, що передбачає знання відповідних норм права, 
наявність необхідного досвіду їх застосування, доскональність 
в урахуванні всіх обставин, що стосуються доручення клієнта 
та можливих правових наслідків його виконання, ретельну під-
готовку до виконання доручення. Адвокат не повинен надава-
ти правову допомогу, здійснювати захист або представництво 
з  питань, які не охоплюються сферою його спеціалізації, в разі, 
якщо така має місце, і явно не відповідають рівню його компе-
тенції) [4].  

Отже, виправдано закон надає можливість захиснику  
відмовлятись від здійснення функції захисту. Адже обʼєктивно, 
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чи буде такий захист вважатись належним та ефективним,  
якщо захисник не буде мати внутрішнього переконання і стій-
кої позиції до захисту певної особи. 
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ПРАВО НА ПРИВАТНІСТЬ 

У КОНТЕКСТІ ФОТО- ТА ВІДЕОЗЙОМКИ 
 

Приватність (від латин. privatus – приватний, окремий, 
домашній) тісно повʼязана з людською гідністю. Це принцип, 
що полягає у доступності інформації для обмеженого кола 
осіб.  Суддя Верховного Суду США Л. Брандейс та С. Уоррен 
у  1890 році визначив право особи на приватність, як «бути за-
лишеною у спокої» (right to be left alone) від втручання держа-
ви, вказуючи також, що приватність – найцінніша з демократи-
чних свобод, особливо у звʼязку з розвитком нових форм бізне-
су та науково-технічним прогресом. 

Значна частина країн світу визнають право на приват-
ність. Таке право гарантується і в Україні, зокрема статті 28, 30, 
31, 32 Конституції України[1]. 

Право на приватність передбачене не тільки в українсь-
кому законодавстві а й у міжнародних правових актах. Ст. 17 
Міжнародного пакту про громадянські та політичні права  

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon.rada.gov/
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забороняє не тільки свавільне, а й незаконне втручання в осо-
бисте і сімейне життя людини [3].  

Конвенція про захист прав і основоположних свобод лю-
дини визнає право кожної людини на повагу до її особистого 
і  сімейного життя [4]. Таким чином, міжнародні документи  
закріплюють тільки основні принципи таємниці особистого 
життя  людини. 

У статті 8 Конвенції про захист прав людини та основних 
свобод, закріплено право на повагу до приватного і сімейного 
життя, до житла і до таємниці кореспонденції» [4].  

Варто зазначити, що практика Європейського суду з прав 
людини щодо права на приватність є доволі широкою, а її ви-
вчення і дослідження дозволить вирішити низку проблемних 
питань, які неналежним чином врегульовані в українському 
законодавстві. 

До однієї з категорій приватного світу відноситься захист 
інтересів фізичної особи при проведенні фото-, кіно-, теле-, та 
відеозйомок. Цивільний кодекс України у п. 1 ч. 1 ст. 3 однією 
із  загальних засад цивільного законодавства закріпив принцип 
неприпустимості свавільного втручання у сферу особистого 
життя людини [5]. 

Невтручання до особистого та сімейного життя під час 
фото-, кіно-, теле – та відеозйомок виходить зі статті 307 Циві-
льного кодексу України, яка хоча й передбачає необхідність 
згоди особи при фото/відеофіксації, однак презюмує таку згоду 
особи при публічних зйомках [5].  

Разом із тим, презумпція згоди особи на зйомку в публіч-
них місцях вступає в конфлікт з  практикою Європейського  
суду з прав людини (ЄСПЛ).  

Цікавою у цьому контексті є справа Фон Ганновер проти 
Німеччини [7]. В ній ЄСПЛ визначив дещо уточнив критерії, 
які,  крім публічності особи і суспільного інтересу необхідно 
враховувати у випадку конфлікту між правом на приватність 
і  свободою вираження поглядів перш за все щодо фотогра- 
фій: обговорення проблем, що становлять суспільний інтерес, 
те наскільки відома людина і тема статті, поведінка особи 
в  минулому.  
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Таким чином, існує необхідність узгодження українсько-
го законодавства у сфері фото-, відеозйомок з відповідною 
практикою ЄСПЛ. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИНІВ 

У БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ 

 
Бюджетна сфера завжди була і залишається привабливим 

обʼєктом злочинних зазіхань. В Україні вона є однією з най-
більш криміналізованих. Кожен шостий економічний злочин, 
який викривається в Україні, повʼязаний із зазіханнями на ко-
шти державного або місцевого бюджетів. Успіх боротьби з еко-
номічною злочинністю має забезпечуватися, перш за все, еко-
номічними засобами, серед яких бюджетні важелі є одними 
з  найважливіших. Питання захисту бюджетних коштів щоразу 
розглядається на нарадах з підведення підсумків за результа-
тами роботи підрозділів Департаменту захисту економіки На-
ціональної поліції України (ДЗЕ). 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
http://zakon/
http://zakon.rada.gov/
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Додатково результати роботи підрозділів ДЗЕ з захисту 
бюджетних коштів розглядаються на колегії Генеральної про-
куратури України з питань додержання законодавства при  
використанні бюджетних коштів, здійсненні державних за- 
купівель. 

Обʼєктом посягання у цих правопорушеннях є кошти  
бюджетів усіх рівнів, у тому числі державних та комунальних 
підприємств. 

Отже, для покращення ефективності попередження зло-
чинів у бюджетній сфері заходи щодо їх протидії слід поділяти 
на загальні та спеціальні. 

До заходів спеціального попередження можна віднести: 
заходи організаційного (практичного) забезпечення; б) заходи 
кадрового забезпечення. 

Загальні заходи попередження злочинів у бюджетній сфе-
рі: загальні заходи профілактики економічного характеру; за-
ходи соціально-політичного характеру; удосконалення законо-
давства, що забезпечує ефективне функціонування сфери бю-
джетних стосунків; підвищення ефективності діяльності пра-
воохоронних органів, що здійснюють протидію злочинам у бю-
джетній сфері [1, с. 37]. 

Попередження злочинів у бюджетній сфері, буде ефекти-
вним якщо підрозділи ДЗЕ виявлятимуть причини та умови, 
що сприяють їх вчиненню, осіб, які готуються до його вчи- 
нення, і вживати усіх необхідних заходів для недопущення 
їх  вчинення. 

Разом з тим, для аналізу державних закупівель з метою 
виявлення та попередження вчинення кримінальних правопо-
рушень, можна застосовувати наступні інструменти (інформа-
ційні бази): 

1. Електронний майданчик на Інтернет сайті: 
http://prozorro.org 

Крім того, для отримання більш розширеного доступу до 
сайту prozorro необхідно зареєструватися указаному сайті, 
зробивши перехід на вкладку «моніторинг» та заповнивши 
електронну форму. Протягом доби на електронну адресу буде 
надіслано логін та пароль з посиланням на сайт bipro. 
prozorro.org. 
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Розширений доступ надає можливості за допомогою 
конструктора будувати у форматі excel таблицю в розрізі  
регіону, замовника та учасника торги, які відбуваються або  
завершені, а також за предметом закупівлі та проміжком часу, 
який визначений для дослідження. 

2. Аналітичний блок сайту прозору , який розміщений на 
сайті: http:// bi.prozorro.org, який складається з аналітичних 
модулів, що дозволять проаналізувати кожного замовника 
в  розрізі проведених процедур, учасників прийнявши участь 
в  торгах та які найчастіші були визнанні переможцями, пред-
мету закупівель, що найбільше закупалося замовником та інше. 

3. Сайт громадської ініціативи «Антикорупційний моні-
тор» – http://acm-ua.org дозволяє провести аудит усіх перемо-
жців державних тендерів методами кредитного скорингу. 

Аналіз по учаснику за результатами якого відсортовані за 
сумами лотів: 

– червоним надані тендери більше 100 млн. грн.; 
– коричневим від 10 млн. грн. до 100 млн. грн.; 
– жовтим від 1 млн. грн. до 10 млн. грн.; 
– зеленим менше 1 млн. грн. 
Результати наводиться у вигляді звіту зроблений за ме-

тодикою ФОКС (формалізовані ознаки корупційної складової), 
яка поділяється на індекси: 

– індекс ФОКС задовільний – 0–20% значення в зеленій 
зоні; 

– індекс ФОКС має певну кількість незадовільних 
ознак – 21–40% значення в жовтій зоні; 

– індекс ФОКС незадовільний – 41–100% значення  
в червоній зоні. 

4. Сайт Антимонопольного комітету України щодо наяв-
ності відносно учасника розслідувань стосовно порушень зако-
нодавства у сфері економічної конкуренції [1, с. 38–39]. 

Відтак, першочергово всі сили і засоби підрозділів ДЗЕ 
повинні бути спрямовані на протидію зловживанню з коштами 
державного і місцевого бюджетів, що виділяються для фінан-
сування загальнодержавних і регіональних програм, підтримки 
пріоритетних галузей і секторів економіки, зазіханням на кош-
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ти державних цільових фондів, субвенції і дотації місцевим бю-
джетам, а також перерозподіл таких субвенцій між місцевими 
бюджетами для забезпечення обслуговування громадян, які 
переміщуються з тимчасово окупованої території України та 
районів проведення Операції Обʼєднаних сил, видатки, призна-
чені для компенсації витрат пільгових категорій громадян по 
сплаті платежів за воду, тепло, газ, пасажирські перевезення, 
при проведенні процедур державних закупівель та при повер-
ненні з бюджету податку на додану вартість тощо. 

 
––––––––––––––––– 
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ЗАСТОСУВАННЯ ОБМЕЖУВАЛЬНИХ  

ЗАХОДІВ ТА ПРИПИСІВ ЯК ФОРМА ПРОТИДІЇ  
ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ 

 
Домашнє насильство – діяння (дія або бездіяльність) фі-

зичного, сексуального, психологічного або економічного на- 
сильства, що вчиняються в сімʼї чи в межах місця проживання 
або між родичами, або між колишнім чи теперішнім подруж-
жям, або між іншими особами, які спільно проживають (прожи-
вали) однією сімʼєю, але не перебувають (не перебували) у ро-
динних відносинах чи у шлюбі між собою, незалежно від того, 
чи проживає (проживала) особа, яка вчинила домашнє насиль-
ство, у тому самому місці, що й постраждала особа, а також пог-
рози вчинення таких діянь [1].  

Одним із сучасних нововведень в українське законодав-
ство є закріплення у системі спеціальних заходів щодо протидії 
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домашнього насильства обмежувального припису стосовно 
кривдника.  

Обмежувальний припис стосовно кривдника виноситься 
судом. Суд обмежувальним приписом має право визначити 
один чи декілька таких заходів тимчасового обмеження прав 
кривдника або покладення на нього наступних обовʼязків: 

1) заборона перебувати в місці спільного проживання 
(перебування) з постраждалою особою; 

2) усунення перешкод у користуванні майном, що є обʼєк- 
том права спільної сумісної власності або особистою приват-
ною власністю постраждалої особи; 

3) обмеження спілкування з постраждалою дитиною; 
4) заборона наближатися на визначену відстань до місця 

проживання (перебування), навчання, роботи, інших місць час-
того відвідування постраждалою особою; 

5) заборона особисто і через третіх осіб розшукувати по-
страждалу особу, якщо вона за власним бажанням перебуває 
у  місці, невідомому кривднику, переслідувати її та в будь-який 
спосіб спілкуватися з нею; 

6) заборона вести листування, телефонні переговори 
з  постраждалою особою або контактувати з нею через інші за-
соби звʼязку особисто і через третіх осіб. 

Право звернутися до суду із заявою про видачу обмежу-
вального припису стосовно кривдника мають: постраждала 
особа або її представник; у разі вчинення домашнього насильс-
тва стосовно дитини – батьки або інші законні представники 
дитини, родичі дитини (баба, дід, повнолітні брат, сестра), ма-
чуха або вітчим дитини, а також орган опіки та піклування; 
у  разі вчинення домашнього насильства стосовно недієздатної 
особи – опікун, орган опіки та піклування [1]. 

Обмежувальні заходи – це, по суті, аналогічні до обмежу-
вального припису інститути, які підлягають застосуванню до 
особи, яка підозрюється або яка скоїла повʼязаний з домашнім 
насильством злочин, у разі призначення їй покарання, не повʼя- 
заного із позбавленням волі, або звільнення від кримінальної 
відповідальності чи покарання. Натомість в інших випадках 
застосуванню підлягає обмежувальний припис [2]. 
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З 11 січня 2019 року набуде чинності стаття 91-1 Кримі-
нального кодексу України, що передбачає застосування обме-
жувальних заходів, що застосовуються до осіб, які вчинили до-
машнє насильство. 

Зазначена правова норма декларує, що в інтересах поте-
рпілого від злочину, повʼязаного з домашнім насильством, од-
ночасно з призначенням покарання, не повʼязаного з позбав-
ленням волі, або звільненням з підстав, передбачених цим  
Кодексом, від кримінальної відповідальності чи покарання, суд 
може застосувати до особи, яка вчинила домашнє насильство, 
один або декілька обмежувальних заходів, відповідно до якого 
(яких) на засудженого можуть бути покладені такі обовʼязки: 

1) заборона перебувати в місці спільного проживання 
з  особою, яка постраждала від домашнього насильства; 

2) обмеження спілкування з дитиною у разі, якщо дома-
шнє насильство вчинено стосовно дитини або у її присутності; 

3) заборона наближатися на визначену відстань до місця, 
де особа, яка постраждала від домашнього насильства, може 
постійно чи тимчасово проживати, тимчасово чи систематично 
перебувати у звʼязку з роботою, навчанням, лікуванням чи 
з  інших  причин; 

4) заборона листування, телефонних переговорів з осо-
бою, яка постраждала від домашнього насильства, інших кон-
тактів через засоби звʼязку чи електронних комунікацій особи-
сто або через третіх осіб; 

5) направлення для проходження програми для кривд-
ників або пробаційної програми [3]. 

То ж бачимо, що на даний час у сфері запобігання та про-
тидії домашньому насильству справді зроблені рішучі кроки.  

 

––––––––––––––––– 
1. Про запобігання та протидію домашньому насильству: Закон 

України від 7 грудня 2017 № 2229-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/ 
laws/show/2229-19 (дата звернення 18.10.2018). 

2. Простибоженко О. Заборонний і обмежувальні приписи: нові під-
ходи у протидії домашньому насильству. Юрліга: 2017. URL: http://jurliga.liga 
zakon.ua/news/2017/12/14/167142.htm (дата звернення 18.10.2018). 

3. Про внесення змін і доповнень до Кримінального та Кримі- 
нального процесуального кодексів України: Закон України від 06.12.2017 
2227-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2227-19 (дата звер-
нення 18.10.2018). 
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ІНОЗЕМНА ПРАКТИКА  

ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТИТУТУ МЕДІАЦІЇ 

 
Медіація є добровільним, спеціальним, не примусовим, 

гнучким і, як правило, замкнутим механізмом зниження рівня 
невизначеності та ризиків між сторонами спору і, по можливо-
сті, вирішення конфлікту. На думку А. Джеремі, відмінною ри-
сою процедури медіації як процедури вирішення спорів є її  
мета, яка полягає в досягненні добровільного та узгодженого 
результату, а також відсутність повноважень у того, хто прово-
дить процедуру медіації, на навʼязування сторонам будь-якого 
обовʼязкового до виконання рішення спору. В ідеалі процедура 
медіації є творчим і гнучким процесом, який дозволяє конфіде-
нційність, пряма участь сторін спору в його вирішенні, а також 
контроль з їхнього боку, що підвищує ступінь самостійності 
сторін. Додатковими характеристиками медіації є конфіден-
ційність і нейтралітет посередника. У той час, як судовий роз- 
гляд спору є формалізованим процесом, результат якого має 
обовʼязкову силу, медіація передбачає гнучкий підхід, у якому 
всі аспекти конфлікту можуть бути розглянуті незалежно від 
їх  правової значущості [1].  

Історично склалося так, що медіація найчастіше застосо-
вувалася раніше до вирішення сімейних та трудових спорів. 
Сьогодні медіація використовується в безлічі сфер, оскільки 
стійкий, гнучкий і ефективний характер цієї процедури дозво-
ляє використовувати її для вирішення широкого кола конфлік-
тів: від конфліктів, повʼязаних з правами споживачів, до конф-
ліктів у публічній сфері [2].  

Ефективність медіації, як форми засобу врегулювання 
конфліктів та спорів у різних проявах суспільного життя, сьо-
годні вже не викликає сумніву. Однак у той час, коли у Європі 
процес впровадження медіації розпочався ще на початку  
80-х рр. минулого століття та успішно розвивається, в Україні 
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можна говорити тільки про становлення цього явища. Підґрун-
тям такого відставання є низка чинників: по-перше, необізна-
ність сторін спору про існування можливості вирішення спору 
без участі суду; по-друге, навіть якщо сторонам відомі такі спо-
соби, вони не мають упевненості в їх дієвості, ефективності, 
перш за все в тому, що буде досягнуто і, головне, де-факто реа-
лізований компроміс, що задовольняє інтереси обох сторін.  

Сьогодні серед правників України все більшої ак- 
туальності набуває питання про застосування альтернативних 
методів вирішення спорів. Більше того, питання про впрова-
дження інституту медіації в Україні вийшло за межі кола дис-
кусій серед правників. Зокрема, 9 квітня 2015 року Верховною 
Радою України було зареєстровано проект Закону про медіа-
цію. Так, метою даного законопроекту є запровадження інсти-
туту медіації в суспільстві, поширення практики мирного ви-
рішення спорів позасудовими методами та забезпечення зба-
лансованих взаємовідносин між інститутом медіації та судовою 
системою [3]. 

Суттєвою допомогою при впровадженні медіації в ук- 
раїнське суспільство є досвід європейських країн, зокрема,  
таких, як Польща, Норвегія, Німеччина, Словаччина, Фінляндія, 
Австрія та Велика Британія. У Польщі медіатори, щоб отримати 
справи, повинні зареєструватися в суді та мати відповідну ква-
ліфікацію. Оплата праці медіаторів здійснюється з державного 
бюджету. У Чехії державна організація – Служба апробації та 
медіації – підпорядкована Міністерству юстиції. Ця служба має 
свою виконавчу вертикаль, завдяки чому її послуги доступні в 
усіх регіонах країни. Медіацією можуть займатися ті, хто мають 
спеціальну підготовку в галузі права чи соціальних наук та 
пройшли спеціальний тренінг. У Франції послуги медіації на-
дають громадські організації, а медіатори мають бути акреди-
товані прокурором, після чого можуть підписати контракт 
з  Міністерством юстиції Франції щодо надання послуг медіації. 
Вони є безкоштовними для учасників процесу і оплачуються 
з  державного бюджету. В Австрії послуги медіації надають  
департамент Міністерства юстиції та Асоціація апробації і со- 
ціальної роботи. Асоціація є незалежною приватною організа-
цією, яка субсидіюється Міністерством юстиції, має власну  
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систему управління та контролю якості надання послуг. В Авс-
трії медіатори повинні мати професійну кваліфікацію в галузі 
права, соціальної роботи або психології та проходять обовʼяз- 
кову підготовку з ведення програм медіації [2]. 

Отже, підсумовуючи можна сказати, що головним пози-
тивним ефектом процесу медіації є те, що після її завершення 
сторони чітко знають, що результат, до якого вони прийшли, 
був вироблений ними безпосередньо. Договір, який укладають 
сторони в результаті медіації повинен містити не вирішення 
спору по суті, через впровадження конкретних законів, як роб-
лять це судді та юристи, а розподілити домовленості так, 
як  хотілося б сторонам, і в цьому є головний сенс і мета будь-
яких світових переговорів і медіативних процесів. Натомість 
в  Україні медіативний підхід вирішення спорів і досі сприй- 
мається як новаторський. 
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ДОКАЗИ І ДОКАЗУВАННЯ  
У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ:  

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ 
 

На сьогоднішній день важливим питанням у цивільному 
процесі відводиться доказам і доказуванню, адже судові докази 
в цивільному процесі займають надзвичайно важливе місце 

http://ukrmediation.com.ua/files/content/Perspectyvy.pdf
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оскільки без них не відбувається розгляду жодної категорії ци-
вільної справи. Їх використання зумовлено необхідністю вине-
сти в цивільній справі обґрунтоване судове рішення де встано-
влені обставини справи повинні виводитися із досліджених 
у  суді судових доказів. 

Дослідження судових доказів виступає одним із етапів 
судового доказування який передує оцінці судових доказів, 
а  своєю суттю дослідження доказів полягає у безпосередньому 
вилученні субʼєктами доказування доказової інформації з дже-
рел доказування. З метою забезпечення обґрунтованості та за-
конності судового рішення вилучення доказової інформації 
взято у суворі процесуальні рамки та відбувається у заздале-
гідь визначеній послідовності [3, с. 315]. 

Одним із важливих доказів який на сьогодні має найбі-
льше поширення виступають письмові докази без яких немис-
лима жодна цивільна справа адже навіть для підтвердження 
сплати судового збору потрібно подавати письмовий доказ у 
справу. Крім того сучасне цивільне судочинства України виді-
ляє окрему категорію цивільних справвирішення якої базуєть-
ся на використанні виключно письмових доказів справи наказ-
ного провадження. При цьому сучасні вітчизняні науковці бе-
руть за необхідність розширення видів цивільного судочинства 
де поряд із наказним провадженням пропонують запровадити 
так зване письмове провадження [2].  

Новизною у системі доказування виступають електронні 
докази, адже протягом багатьох років існувала потреба на за-
конодавчому рівні врегулювати використання цифрової інфо-
рмації як засобу доказування. Утім, з появою у процесуальному 
кодексі такого виду доказів, як електронні, в учасників судово-
го провадження можуть виникнути труднощі з їх подоланням. 

Відсутність достатнього правового регулювання цього 
питання тією чи іншою мірою компенсувалося судовою прак-
тикою. Щоправда був відсутній єдиний підхід до використання 
цифрової інформації як доказів. 

Так, при дослідженні цифрової інформації через відсут-
ність у процесуальних кодексах такого виду доказів, як елект-
ронні, суди були змушенні відносити звуко- та відеозаписи до 
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речових доказів, а електронне листування, електронні докуме-
нти до – письмових. При цьому залишалося відкрите питання 
щодо достовірності таких доказів. Адже процесуальне законо-
давство не враховувало особливостей їх дослідження. 

Законодавець спробував урегулювати цю проблему 
і  23  листопада 2017 року Президентом України було підписа-
но Закон «Про внесення змін до Цивільного процесуального 
кодексу України» яким внесено ряд суттєвих змін до цивільно-
го процесуального законодавства України. Серед таких змін 
відбулося і доповнення пунктами 3, 4, 5, 6, 7 ,8 до ст. 95 ЦПК 
України про письмові докази.  

Також було запроваджено новий вид доказу – електрон-
ний. Відповідно до положень кодексу електронними доказами 
є інформація в електронній (цифровій) формі яка містить дані 
про обставини, що мають значення для справи, зокрема елект-
ронні документи (у тому числі текстові документи, графічні 
зображення, плани, фотографії, відео- та звуко записи), веб-
сайти (сторінки) текстові, мультимедійні та голосові повідом-
лення, бази даних й інші данні в електронній формі. Такі дані 
можуть зберігатися, зокрема, на портативних пристроях (кар-
тах памʼяті, мобільних телефонах), серверах, системах резерв-
ного копіювання, в інших місцях збереження даних в елект-
ронній формі (у тому числі в мережі інтернет). 

Таке визначення є досить прогресивним, оскільки міс-
тить широкий перелік видів електронних доказів та джерел 
інформації, на яких такі докази можу зберігатися [3]. 

Підсумовуючи можна вказати, що докази виконують до-
волі важливу роль у сучасній судовій практиці розгляду циві-
льних-правових спорів. Їх неврахування може бути підставою 
винесення необґрунтованих судових рішень, які не зможуть 
належним чином захистити права та інтереси зацікавлених 
осіб у справі. Звичайно дослідження доказів має свою специфі-
ку, яку обовʼязково слід врахувати для того, щоби не були по-
рушені чиї небудь субʼєктивні матеріальні права немайнового 
характеру: права на особисте життя. Конституція гарантує до-
тримання цього права, але разом із тим вона вказує на його  
певні обмеження. Одним із таких обмежень й існує можливість 
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дослідження доказів за чітко встановленою судовою процеду-
рою, яка виписана у діючому ЦПК України. Її дотримання буде 
запорукою не тільки обґрунтованого, але й законного вирішен-
ня приватно-правого спору в сфері цивільного судочинства.  
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ВИТРЕБУВАННЯ ТА ОТРИМАННЯ  
ЯК СПОСІБ ЗБИРАННЯ ДОКАЗІВ 

 
Процесуальний порядок збирання доказів, тобто факти-

чних даних щодо обставин кримінального правопорушення 
містить саме кримінальний процесуальний закон. А саме ви-
значається процесуальна форма здійснення таких процесуаль-
них дій: – витребування та отримання речей, документів чи 
копій документів (ч.ч. 2, 3 ст. 93 КПК України); – тимчасовий 
доступ до речей чи документів (ст.ст. 159–166 КПК України); – 
обшук (ст. 234 КПК України). 

Відповідно до ч. 2 ст.93 КПК України «сторона обвинува-
чення здійснює збирання доказів шляхом … витребування та 
отримання від органів державної влади, органів місцевого са-
моврядування, підприємств, установ та організацій, службових 
та фізичних осіб речей чи документів» [1]. Витребування та 
отримання є окремими, рівноцінними способами збирання до-
казів. При цьому витребування – це комплекс процесуальних 
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дій, який полягає у предʼявленні вимоги сторонами кримі- 
нального провадження посадовим особам і громадянам про 
надання письмових документів чи предметів; виконання  
вимог адресатами; прийняття обʼєктів та фіксація цієї дії 
[2,  с.  280–281].  

Втім, витребування речей чи документів, окрім вказаного 
вище положення, закріпленого в ст. 93 КПК України, яке є зага-
льним для всіх способів збирання доказів, не має окремої рег-
ламентації в спеціальних нормах КПК України. Вчені-
процесуалісти на цю проблему вже звертали увагу та зауважу-
вали, що «цей спосіб збирання доказів не має такої чіткої про-
цесуальної форми, як проведення слідчих (розшукових) дій» 
[3,  с. 197]. 

Відмінінсть між цими двома способами збирання доказів 
є те, що різними є субʼєкти прояву ініціативи їх використання. 
Наприклад, що стосується витребування, то ініціатива похо-
дить від субʼєктів, які здійснюють кримінальне провадження 
(зокрема, слідчого під час досудового розслідування, суду під 
час судового розгляду), а при отримані – від інших осіб. Самі 
обʼєкти, які можуть бути витребувані та отримані, це матеріа-
льні обʼєкти, що містять інформацію про істотні обставини 
кримінального провадження. До них належать предмети, 
які  можуть пізніше стати речовими доказами та документи, які 
підтверджують певний істотний факт. 

У науці також існують різні погляди щодо того, в якій  
формі має здійснюватися витребування – усній чи письмовій. 
Не погоджуємося з думкою про те, що витребування може  
здійснюватися як в усній, так і письмовій формі [2, с. 280]. Адже 
саме письмова форма дозволяє «надати спілкуванню офіційної 
форми, яка відповідає вимогам діловодства» [3, с. 198]. З іншого 
боку – письмова форма дозволить оцінити доказ з точки зору 
допустимості способів його отримання, чого не можна буде 
зробити в разі усного звернення з вимогою про надання речей 
чи документів. Аналіз слідчої практики свідчить, що формою 
звернення з вимогою про надання речей, документів чи відо-
мостей для слідчого та прокурора, як правило, є постанова 
[3,  с.  198].  
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М. А. Погорецький та М. Є. Шумило відмічають, що фактич-
ними підставами витребування речей чи документів є випадки: 
1) коли відомо, у кого чи де зберігається предмет чи документ; 
2) коли відсутня загроза того, що документ або предмет будуть 
знищені, чи буде внесено в них зміни в період між вимогою 
і  доставлянням обʼєктів [2, с. 280–281]. Але, в тих випадках,  
коли відомо, у кого чи де зберігається предмет чи документ, 
з  метою його отримання закон дозволяє проводити не лише 
витребування, а і тимчасовий доступ.  

Адже тимчасовий доступ до речей чи документів полягає 
у тому, що сторони кримінального провадження можуть: 
1)  ознайомитися з певними речами та документами, які мають 
значення для встановлення обставин у кримінальному прова-
дженні; 2) виготовити їх копії; 3)  здійснити виїмку цих речей 
та документів [4, с. 232]. 

Отже, як підсумок можна зазначити, що такі способи 
отримання доказів, як витребування та отримання речей або 
документів буде проводитись у наступних випадках та за таких 
умов: 1) повинно бути точно відомо, у кого чи де зберігається 
предмет чи документ; 2) ті обʼєкти, які витребовуються не міс-
тять охоронювану законом таємницю; 3) слідчий має підстави 
вважати, що органи державної влади, органи місцевого самов-
рядування, підприємства, установи та організацій, службові та 
фізичні особи нададуть такі речі чи документи добровільно; 
4)  відсутня ймовірність того, що може бути знищено певну 
річ  чи документ, який підлягає витребуванню чи отриманню 
за переіод між вимогою та наданням таких речей. 
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ІМУНІТЕТ ДЕПУТАТА:  

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ  
УКРАЇНСЬКОГО ТА ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ 

 
Не один рік в професійних та наукових колах точаться 

дискусії навколо проблематики інституту недоторканості на-
родних депутатів України, як важливого складового елементу 
системи гарантій правового статусу парламентарів.  

Реформаційні процеси в сфері державної влади (зокрема, 
обмеження імунітету суддів), деякі політичні та інші чинники 
пояснюють новий сплеск популярності зазначеної теми та 
обумовлюють необхідність її ретельного наукового досліджен-
ня для вдосконалення законодавчого врегулювання всіх  
проблемних питань.  

Питання щодо статусу депутатів знайшли своє відобра-
ження в наукових працях таких вчених, як О. М. Авдулов, 
В. М.  Бесчастний, Н. Г. Григорук, Г. В. Задорожня, С. С. Новікова, 
С. М. Пашков, В. Ф. Погорілко, В. М. Суботін, В. Л. Федоренко, 
О. В.  Філонов, О. Д. Чепель, Н. К. Шаптала та інші. Однак, і досі 
залишається актуальною необхідність порівняння змісту депу-
татського мандату з метою запровадження позитивного досві-
ду зарубіжних країн. 

Аналіз особливостей правової регламентації депутатсь-
кого імунітету в різних країнах світу, дозволяє зробити наступ-
ні узагальнені висновки.  

По-перше, слід зазначити, що існують і  такі країни (Ма-
лайзія, Намібія, Нідерланди) де інститут депутатської недо- 
торканості взагалі відсутній, однак, зважаючи на  їх незнач- 
ну кількість це швидше виключення із правил, що пояс- 
нюються певними національними, історичними, політич- 
ними та іншими особливостями і їх досвід навряд чи варто  
брати за зразок.  
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По-друге, в абсолютній більшості держав, навпаки, поши-
рена практика законодавчого закріплення недоторканості де-
путатів, хоча щодо змісту та обсягу імунітету існують певні 
особливості, зумовлені національним законодавством.  

Загалом, вказані особливості мають два прямо проти- 
лежні напрямки: 1)  тенденції до обмеження дії принципу  
недоторканості в країнах Заходу та 2) тенденції до його розши-
рення в країнах Центрально-Східної Європи [1, с. 21].  

На нашу думку, більш корисним для України є досвід  
саме країн Заходу, аналізуючи, який, робимо висновок, про  
необхідність певної систематизації обмежень депутатського 
імунітету. Критеріями систематизації можуть бути наступні 
характеристики: 1) змістовні – обмеження поширення імуніте-
ту на певні випадки, що стосуються заборони арешту, заборони 
притягнення до кримінальної відповідальності, заборони залу-
чення до процесу розслідування тощо; 2) кількісні – обмеження 
поширення імунітету за терміном дії, колом дії, місцем дії.  

Видами обмежень за колом дії є: 1) обмеження стосовно 
певних видів юридичної відповідальності (в Канаді, Мальті, 
Ірландії, Великобританії імунітет поширюється виключно на 
цивільні справи); 2) обмеження щодо певних видів злочинів 
(США – не поширюється на випадки вчинення державної зради 
або тяжкого злочину; Албанія, Білорусь, Болгарія, Ірландія, Ту-
реччина і Хорватія – будь-якого тяжкого злочину); 3) щодо 
злочинів з певним видом покарання (згода парламенту на за-
тримання чи арешт не потрібна, якщо за вчинений злочин пе-
редбачено кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі 
терміном: не менш як шість місяців (Фінляндія), не менш як 
два роки (Швеція), не менш як пʼять років (Хорватія)); 4) обме-
ження в разі delicto flagrante, тобто в разі затримання й арешту 
на місці ймовірно вчиненого злочину (ФРН, Іспанія, Греція, 
Франція, Литва, Японія, загалом більше 40 країн світу). 

За терміном та місцем дії можна виокремити такі основні 
обмеження: 1) тільки в приміщенні парламенту або в період 
сесії (в Бельгії, Греції, Люксембурзі, Португалії, Швеції імунітет 
використовують лише у період парламентських сесій, або лише 
протягом перебування на засіданні парламенту); 2) у пар- 
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ламенті і у дорозі до чи з парламенту (США, Ісландія, Норвегія); 
3)  протягом всього періоду повноважень, але крім випадків 
затримання на місці вчинення злочину (Австрія, Албанія, Бол-
гарія,  Данія). 

Також можна виокремити процедурні особливості: в Іс-
панії, Румунії та Нідерландах кримінальні справи, порушені 
проти депутатів, розглядає Верховний Суд; в Колумбії Верхов-
ний Суд дає дозвіл на арешт депутата; у Швейцарії справи щодо 
зняття імунітету віднесені до відома Федерального Трибуналу, 
а в Греції – Апеляційного Суду [1, с. 17]. 

Аналізуючи національне законодавство в частині депу-
татської недоторканості, робимо висновок про абсолютний 
імунітет народних депутатів України, тобто відсутність будь-
яких його обмежень. На сьогоднішній день на розгляді парла-
менту перебувають два майже ідентичних законопроекти про 
внесення змін до Конституції, які передбачають повне скасу-
вання депутатської недоторканності.  

З огляду на міжнародний досвід, вважаємо, необхідним 
збереження та вдосконалення інституту депутатського імуні-
тету, за допомогою закріплення збалансованих обмежень його 
дії. Зокрема, встановлення обмежень імунітету в разі delicto 
flagrante, а, також, щодо певних видів злочинів та злочинів з 
певним видом покарання; скасування санкції Верховної Ради 
України на проведення слідчих дій із залученням парламента-
рія, по справах, що явно неповʼязані з політичною діяльністю 
депутата, за винятком випадків його перебування на засіданні 
парламенту, адже існуюча процедура, просто знецінює ефекти-
вність вказаних дій; удосконалення процедури надання санкції 
Верховною Радою на притягання депутата до кримінальної ві-
дповідальності, арешт або застосування заходів адміністратив-
ного стягнення, а саме, скорочення відповідних строків: підго-
товки питання комітетом – до 7 днів, а призначення терміну 
розгляду на пленарному засіданні – до 2 днів. 

 

––––––––––––––––– 
1. Ковриженко Д. (кер. авторс. кол.), Чабаненко О., Грищук О., Коло-

дязна Н., Бєсєда Я. Депутатські привілеї: зарубіжний досвід та пропозиції 
для України. Лабораторія законодавчих ініціатив. 2007. С. 33. 



- 137 - 

І. А. Думич  
(Львівський торговельно- 

економічний університет) 

 
ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ 

ТА ПРОВЕДЕННЯ МЕДІАЦІЇ В УКРАЇНІ 

 
Україна молода держава, яка стрімко розвивається. І зад-

ля того, щоб якомога якісніше регулювати суспільні відносини 
у межах держави потрібно розвивати і вдосконалювати чинне 
законодавство. Саме це і стало однією із основних причин для 
запозичення із законодавства зарубіжних держав у законодав-
ство нашої держави такого терміну, як «медіація». 

«Медіація – означає вирішення спорів за участі посеред-
ника (медіатора), який допомагає розібратись у конфліктній 
ситуації так, щоб зацікавлені сторони самостійно змогли обра-
ти варіант вирішення справи, який задовольняв би інтереси 
та  потреби всіх учасників конфлікту, або як ще її називають 
процес примирення сторін»[1].  

Медіація в Україні закріпилась ще у 2003 році, саме в той 
час починали проводити певні експерименти у судах із засто-
суванням такого методу. Проте, до тепер залишились певні 
прогалини у законодавстві щодо регулювання даного виду су-
дового провадження. 

Потреба у запровадженні інституту медіації в українську 
правову систему ґрунтується на позитивній практиці застосу-
вання інституту примирення в багатьох країнах світу, що свід-
чить про його переваги перед іншими способами вирішення 
судових справ. Ще однією важливою причиною застосування 
медіації в українському законодавстві є те, що наша держава 
підписала угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Що 
у  свою чергу потягло потребу реформування законодавства 
України до стандартів Європейського Союзу. Одним з таких по-
ложень стало застосування нового методу правового регулю-
вання спорів такого, як посередництво (медіація), яка набула 
широкого застосування у країнах Європи. 
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«На сьогоднійшій день у Верховній Раді України зареєст-
ровано декілька проектів Закону «Про медіацію», протее про-
цес прийняття закону триває і досі. Проте в дані проекти зако-
нів є недосконалі, в них недостатньо чітко врегульовані питан-
ня організації професійної діяльності медіаторів та їх профе-
сійної підготовки, немає чіткого визначення статусу медіатора 
та правові підстави їх діяльності» [2]. 

Медіація в Україні має безліч переваг над іншими мето-
дами вирішення справи. Одним з таких вагомих плюсів є кон-
фіденційність процесу, тобто усе, що відбувається підчас  
переговорів залишається в межах кабінету. Будь-яка зйомка 
є  заборонена, а усі записи та звіти, або інші документи є кон-
феденційною  таємницею.  

Наступною перевагою врегулювання спору за участі судді 
є її економність як часу так і коштів. Процес переговорів 
не  є  довготривалим, на відмінну від судового процесу медіація 
може тривати не більше 30 днів з дня постановлення ухвали 
про її проведення. І витрати на врегулювання справи за участі 
судді є значно менші ніж витрати у судовому процесі, адже ме-
діація не потребує участі в переговорах свідків, та не потрібні 
висновки експертів, і під час процесу медіації враховується ли-
ше вартість послуг медіатора. 

Ще однією важливою ознакою яка відрізняє медіацію від 
загального розгляду справи по суті є те, що основною метою 
врегулювання справи за участю судді, є задоволення усіх сторін 
процесу. У медіації не існує такого поняття, як переможець 
та  переможений, медіатор бере до уваги усі вимоги сторін 
і  старається їх задовольнити. 

Як і в інших державах, медіація в Україні застосовується 
на добровільній згоді двох сторін. І медіація буде завершена 
успішно лише тоді, коли учасники добровільно досягнуть  
згоди. 

Ще однією особливістю української медіації є те, що сто-
рони мають право самостійно обирати медіатора, який буде 
розглядати спір. Сторони повинні лише написати заяву до да-
ного медіатора, про розгляд їхнього спору та предʼявити йому 
усі докази та документи, і зазначити вимоги.  
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Попри усі вище названі переваги медіації в Україні, вона 
зіткнулась з багатьма проблемами на шляху до свого повно-
цінного застосування, основні з яких це: досить низька правова 
культура населення; низький рівень довіри до даної послуги 
суспільства; недостатня про інформованість громадян про та-
кий спосіб врегулювання справ та про її переваги серед інших 
методів правового регулювання; проблема ставлення один до 
одного сторін, їх позиції та не бажання йти на компроміс; спе-
цифіка національного правосуддя інколи створює труднощі 
для застосування медіації; низький рівень співпраці правників 
із міжнародними організаціями та не зважання на досвід зару-
біжних держав; відсутність належної фінансової підтримки; 
складність вибору медіатора, як високопрофесійної особи; від-
сутність спеціалізованого законодавства, яке здатне врегульо-
вувати дане питання . 

Попри всі названі проблеми, які начебто повинні були 
призвести до унеможливлення застосування методу медіації 
дана норма не є мертвою на даний час у Єдиному державному 
реєстрі судових рішень зафіксовано понад 40 вироків та ухвал 
щодо розгляду кримінальних справ, але це надто мало порів-
няно із практикою розгляду кримінальних проваджень за учас-
тю медіатора в іноземних державах.  

Якщо взяти за основу досвід країн світу, які вже давно 
впровадили медитацію у своє законодавство, можна дійти ви-
сновку, що Україна зможе широко та повно застосовувати вре-
гулювання кримінальних справ за участю судді, тільки в тому 
випадку, коли почне створювати усі необхідні умови для роз-
витку медіації як повноцінного правового регулятора суспіль-
них відносин.  

Для початку, на нашу думку потрібно заповнити усі про-
галини в законодавчій базі, що змогли б регулювати усі аспек-
ти медіації, наприклад прийняти Закон України «Про медіа-
цію», який розкривав би усі особливості врегулювання справ 
методом добровільної згоди сторін. Наступним кроком повин-
но стати сприяння судочинства до заохочення суспільства ви-
користовувати даний спосіб врегулювання спорав, тобто пові-
домляти у засобах масової інформації, що існує таке юридичне 
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явище, як медіація та її переваги серед інших регуляторів 
справ. Третім кроком на шляху до покращення ситуації, щодо 
цієї проблеми є кваліфікована підготовка фахівців у даній сфе-
рі, що зможе підняти авторитет і довіру населення до даного 
нововведення (медіації).  

 

––––––––––––––––– 
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ЩОДО ВТЯГНЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ 
У ЗЛОЧИННУ ДІЯЛЬНІСТЬ 

 
В силу різних обставин значна кількість молодих людей 

стають на шлях злочинності, що є вкрай тривожним сигналом 
для суспільства та влади. Молодіжна злочинність потребує під-
вищеної уваги, адже йдеться про злочинну поведінку осіб, які 
перебувають на стадії формування особистості. Разом з тим 
несформованість емоційної сфери зумовлює більшу чутливість 
до заходів протидії. Злочинність серед неповнолітніх є «резер-
вом» дорослої злочинності, а організація і проведення ефекти-
вної політики, спрямованої на протидію злочинності неповно-
літніх, забезпечує зниження злочинності серед дорослих 
осіб  [1]. 

Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність є негати-
вним наслідком руйнування моральних основ нашого суспільс-
тва. За таких обставин небезпеку становить свідомий криміна-
льний вплив з боку дорослих осіб на підлітків, спонукання  
дітей до вчинення злочинних дій або використання їх з ме- 
тою реалізації власних злочинних намірів [2]. Підвищення  

http://www.vru.gov.ua/mass_media/1013
http://yur-gazeta.com/publications/practice/mizhnarodniy-arbitrazh-ta-adr/zakon-pro-mediaciyu-nerealna-realnist.html
http://yur-gazeta.com/publications/practice/mizhnarodniy-arbitrazh-ta-adr/zakon-pro-mediaciyu-nerealna-realnist.html
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ефективності попередження такого явища як злочинність  
серед неповнолітніх є актуальною проблемою сьогодення. 
З  огляду на зазначене виникає потреба вжиття уповноваже-
ними органами заходів протидії втягненню неповнолітніх 
у  злочинну  діяльність. 

Запобігання злочинним посяганням на неповнолітніх та 
втягненню їх у злочинну діяльність є складним комплексом 
заходів з усунення або нейтралізації чи викорінення конкрет-
них криміногенних факторів, що породжують ці злочини чи 
примушують збільшуватись їх кількість, фонових явищ, що 
є  середовищем для виникнення злочинних посягань на дітей. 
Ця робота правоохоронних органів та соціальних служб являє 
собою цілеспрямовану, плановану діяльність, що має правову 
регламентацію і повинна виконуватися відповідно до норм за-
кону. Профілактичні заходи застосовуються з метою зміни 
як  соціальних умов існування осіб, так і особистісних якостей 
субʼєкта. У запобіганні злочинності неповнолітніх та їх захисту 
відіграють важливу роль органи прокуратури, Національна по-
ліція України, соціальні служби у справах сімʼї, дітей та молоді. 

Є. О. Гладкова слушно вважає, що система заходів і засо-
бів протидії втягненню дітей до незаконної діяльності повинна 
здійснюватися планомірно та чітко, за допомогою скоордино-
ваних дій різноманітних уповноважених на те субʼєктів, а саме 
органами, що займаються навчанням, вихованням та ресоціалі-
зацією дітей (загальноосвітні, професійно-технічні, позашкіль-
ні навчальні заклади) правоохоронними органами, спеціалізо-
ваними кримінально-виховними установами, а також предста-
вниками громадськості [3, с. 97].  

Очевидно, що протидія втягненню неповнолітніх у зло-
чинну діяльність охоплює декілька сфер суспільних відносин, 
до яких можна, зокрема, віднести: загальну організацію проти-
дії злочинним посяганням, що спрямовані на залучення непов-
нолітніх до злочинної діяльності (реєстрація, облік злочинів та 
осіб, які їх учинили чи готували таке вчинення; аналіз стану 
кримінальної активності цього виду; прогнозування та плану-
вання шляхом висунення стратегічних завдань протидії; коор-
динація взаємодії між субʼєктами, на яких покладено повнова-
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ження щодо протидії втягненню неповнолітніх у злочинну  
діяльність); безпосередньо правоохоронна діяльність як реалі-
зація правоохоронних чи правозастосовних функцій від прос-
тих громадян чи їх обʼєднань до державних органів; попере-
дження злочинного наміру чи адекватне реагування на його 
реалізацію. У цих сферах наявний невідʼємний принцип насту-
пальності у діяльності оперативних підрозділів кримінальної 
поліції. Протидія залученню підлітків у злочинну діяльність 
можлива завдяки якісній взаємодії оперативного підрозділу 
з  іншими субʼєктами, наявності обʼємної обʼєктивної інформа-
ції про «кримінальний обʼєкт», а також наявності інформації 
про «шкідливий субʼєкт» впливу, зокрема за наявності відпо- 
відних спеціальних обліків як автоматизованих баз даних [4].  

Важливою у контексті профілактичної роботи щодо  
неповнолітніх та проявам небезпеки щодо них є робота підроз-
ділів ювенальної превенції. До їхніх основних завдань відно-
сять: профілактичну діяльність, спрямовану на запобігання 
вчиненню дітьми кримінальних та адміністративних правопо-
рушень, виявлення причин і умов, які цьому сприяють, вжиття 
у межах своєї компетенції заходів для їх усунення; індивідуаль-
на профілактика з дітьми, схильними до вчинення правопору-
шень; встановлення місцезнаходження дітей у разі їх безвісно-
го зникнення; ужиття заходів для запобігання та припинення 
насильства в сімʼї дітьми та стосовно них, жорстокого пово-
дження з дітьми; дитячій бездоглядності, у тому числі поліцей-
ського піклування щодо неповнолітніх осіб. Ювенальна преве-
нція виконує поставлені завдання шляхом реалізації низки по-
вноважень, наприклад, притягнення до адміністративної від-
повідальності дітей та батьків, контроль за дотриманням забо-
рони продажу неповнолітнім особам алкогольних, слабоалко-
гольних напоїв і тютюнових виробів, а також щодо дотримання 
обмежень перебування дітей у нічний час в розважальних за-
кладах, відвідування дітей, які перебувають на профілактич-
ному обліку, за місцем їх проживання, навчання, роботи тощо. 

Також, одним із заходів запобігання слід визначити поло-
ження ст. 304 КК України, що передбачають кримінальну відпо-
відальність за втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність.  
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Отже, перелічені вище заходи запобігання злочинності 
серед неповнолітніх посідають важливе місце у роботі правоо-
хоронних органів, оскільки вони спрямовані на забезпечення 
нормального морального, фізичного та психологічного розвит-
ку дитини.  

У свою чергу, це сприятиме запобіганню проявам девіан-
тної поведінки у вже дорослих осіб. Визначення заходів запобі-
гання втягненню неповнолітніх у протиправну діяльність та 
субʼєктів, уповноважених на здійснення таких заходів означає 
правильний напрям руху у сфері захисту дітей від злочин- 
ного  світу. 
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МЕТА ТА ЗАВДАННЯ  

ПРАВОВОГО МОНІТОРИНГУ 

 
Моніторинг у сфері права мотивований не просто зобра-

женням процесу, а розрахунком на отримання результату. Вза-
галі що таке моніторинг? Моніторинг в нашому розумінні – це, 
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перш за все, слідкування, яке проводиться пильно і чітко. Чим 
він може бути корисним? Будь-яке слідкування за чіткою ціллю 
дає дуже гарний результат в плані виявлення помилок, вияв-
лення нових можливостей, відродження нових стратегій або 
професійних планів дій. Усе це, на нашу думку, з усіх сторін сто-
сується і правового моніторингу.  

Різний рівень якості нормативно-правових актів, необ-
хідність визначення їх ефективності і недостатності або надмі-
рності деяких з них диктують необхідність створення теорети-
ко-методологічної основи організації та проведення правового 
моніторингу в Україні. Різноманітні теоретичні концепції з да-
ної проблеми спонукають потребу в обґрунтуванні та уточнен-
ні ряду її ключових понять, методів і засобів, в цілому механізмі 
моніторингового процесу. А це, як відомо, вимагає глибоких 
фундаментальних наукових досліджень з даної проблеми зага-
льнодержавного масштабу і відповідного на їх основі створен-
ня законодавства про організацію та проведення правового 
моніторингу [2]. 

У рамках здійснення правової політики та з метою її ефек-
тивної реалізації в Україні слід сформулювати цілі і завдання 
правового моніторингу, створити механізм його здійснення та 
нормативно-методичну основу виконання, визначити субʼєкти, 
обʼєкти та предмет дослідження, джерела необхідної інформа-
ції. Моніторинг нормативно-правових актів є обовʼязковою 
складовою частиною функцій всіх державних органів. Моніто-
ринговий процес повинен здійснюватися як комплексна цілес-
прямована і організована практична діяльність у масштабах 
всієї  країни. 

Дотримання цілого комплексу заходів та вимог до теорії 
і  техніки моніторингу нормативно-правових актів, як основно-
го джерела української правової системи позитивного (писано-
го) права, сприятиме його реальному здійсненню, що, безсум-
нівно, позначиться на ефективності нормативно-правових ак-
тів, а в підсумку і на всій системі нормативно-правових актів. 
Без моніторингу, система нормативно-правових актів не буде 
в  повній мірі дієвою. Реалізація законодавчих рішень буде 
здійснюватись ефективно, законодавство не завдаватиме  
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шкоди суспільству. Адже в умовах постійно мінливого законо-
давства ні громадяни України, ні ділова спільнота не в змозі 
спланувати своє життя навіть на середньострокову перспекти-
ву. Це підриває довіру суспільства до влади, породжує почуття 
невпевненості у завтрашньому дні, змушує кожного вирішува-
ти тільки поточні завдання, не замислюючись про прийдешні 
покоління. 

Моніторинг застосовується як один із методів правового 
контролю. Саме у сфері права моніторинг – спеціальне поняття, 
яке показує специфіку досліджень права та має яскраво вира-
жений методологічний сенс. Для нас моніторинг представляє 
окремий орган, який буде функціонувати саме в гілці спосте-
реження за правом та його формами. Це дасть нам змогу бачи-
ти дійсність наших законів, їх проблеми та визначити: чи пот-
рібні вони нам взагалі?  

Ми вважаємо, що основною задачею є заснувати такий 
орган, який буде проводити моніторинг в галузях права, а саме 
насправді законів, і подивитися наскільки це буде ефективно. 
Європейські країни вже зробили такий крок і зараз пожинають 
його плоди. Наприклад, у Німеччині вже давно функціонує та-
кий орган, який проводить саме правовий моніторинг над но-
вими законами. Він перевіряє їх дійсність і слідкує за тим, щоб 
такий закон був потрібним і актуальним для того часу. Саме це 
і є майбутнє політики, майбутнє сильних держав.  

Слідкування за своїми помилками – це дуже правильне 
рішення. На нашу думку правовий моніторинг стане ефектив-
ною технологією пізнавальної практики та дослідної науки. На 
сучасному етапі є багато новітніх векторів дослідження, де мо-
ніторинг виступає головним робочим методом. До таких моні-
торингових напрямів належать: правовий моніторинг, моніто-
ринг кіберзлочинності, світовий еко-моніторинг, космічний 
моніторинг, моніторинг медіа-простору. Як ми бачимо, в нас 
є  перші кроки до майбутнього, але орган який здійснює право-
вий моніторинг в нашій країні не є дійсним.  

Моніторинг правової системи являє собою комплекс 
з  оцінювання, аналізу стану й динаміки законодавства та 
практики його застосування. Але ми визначили конкретну ціль, 
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яку має виконувати правовий моніторинг майбутнього, і поки 
що наш рівень до такого не дійшов.  

Отже, завдання правового моніторингу полягають у пос-
тійному відстеженні життєвого циклу законодавства, правової 
системи, в упорядкуванні правової системи відповідно до зако-
нодавства, а також обовʼязкове застосування міжнародних 
та  регіональних норм. Однак, на даному етапі ми стверджуємо, 
що такі задачі правовий моніторинг виконує не так, як вима- 
гається в країні майбутнього, але ми крокуємо до тих часів. 
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ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ  

РЕПРОДУКТИВНИХ ПРАВ  
ПІСЛЯ СМЕРТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ 

 
З розвитком медицини та новітніх біотехнологій, на сьо-

годнішній момент набуває популярності процедура, так звано-
го «відкладеного батьківства», яка реалізується шляхом кріо-
косервації репродуктивних клітин. Чому люди здійснюють  
кріоконсервацію? Найбільш поширені випадки – це необхід-
ність в репродуктивних клітинах для проведення штучного 
запліднення або проходження лікування, яке в кінцевому ре-
зультаті може призвести до безпліддя. Таким чином люди  
намагаються зберегти надію на продовження людського роду. 

Існують певні посмертні права фізичної особи у сфері  
репродукції: право на донорство; право на батьківство як  
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біологічної (генетичної) дитини, так і дитини, народженої із 
застосуванням допоміжних репродуктивних технологій; право 
на виключення записів про особу як батька (зокрема) з актово-
го запису про народження дитини. 

При реалізації цих прав, відкритим залишається питання 
захисту інтересів дітей, які були зачаті чи народженні після сме-
рті одного чи обох біологічних батьків шляхом посмертних ре-
продуктивних програм. Такі програми зазвичай здійснюються in 
vitro з використанням кріоконсервованих репродуктивних клі-
тин одного з батьків, часто в комбінації з сурогатним материнс-
твом та донорством гамет. Вже протягом кількох десятиліть іс-
нує практика використання цих новітніх технологій, але досі 
немає належного правового регулювання з цього питання. 

Тому виникає безліч нюансів: хто має право на розпоря-
дження репродуктивними клітинами після смерті особи? Як 
визначити походження від батьків, що померли на момент за-
чаття чи народження дитини? Чи має право на спадщину дити-
на, зачата після смерті спадкодавця, чи його родичів? Як вчи-
нити сурогатній матері, якщо обоє батьків померли до наро-
дження дитини? Чи може сурогатна матір в інтересах своєї ди-
тини претендувати на спадщину у випадку смерті подружжя? 

Допоміжні репродуктивні технології як методика ліку-
вання безпліддя можуть застосовуватися після оформлення 
відповідної заяви пацієнта/пацієнтів [1]. З цього приводу ви-
пливає, що розпоряджатися репродуктивними клітинами після 
смерті особи потрібно відповідно до її волевиявлення за життя, 
якщо таке було. 

Розглянемо позиції зарубіжних країн з цього приводу. За-
стосування програми посмертної репродукції в Німеччині, Ка-
наді, Швеції, Австралії забороняється; В Англії дозволено лише, 
якщо донор висловив свій намір на це прижиттєво. У Франції 
розглядалася справа «Parlaix проти банку сперми CECOS», суть 
якої полягала в тому, що двадцятичотирирічний чоловік перед 
проходження курсу хіміотерапії здав на зберігання у кріобанк 
свої репродуктивні клітини. Проте, як розпоряджатися ними 
після його смерті, не було зазначено. Через два роки цей чоло-
вік помер, після чого його дружина звернулася з вимогою до 
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банку про передачу їй гамет покійного з метою проведення 
штучної інсемінації, оскільки таким був їх спільний намір з по-
мерлим чоловіком. Банк відмовив у такій вимозі. Жінка звер-
нулася до суду, який визначив сперму померлого як «сімʼя жит-
тя», умову реалізації права людини на продовження роду та 
присудив передати її вдові [2, с. 48–49]. 

Важко довести чи справді був спільний намір у подружжя 
на використання репродуктивних клітин, оскільки не має юри-
дичного підтвердження – згоди чоловіка. В цьому випадку 
дружина могла захищати виключно свої інтереси. Можливо, 
чоловік хотів перестрахувати себе від можливого безпліддя, 
і  його намір не поширювався на можливість стати батьком  
після смерті. 

Деякі фахівці вважають, коли особа здала свої гамети на 
зберігання, то це свідчить про її намір стати батьком/матірʼю. 
Але з іншого боку, як встановити, чи хотіла вона набути цього 
статусу прижиттєво, або ж після смерті, з метою появи на свят 
генетично рідної собі дитини. Тому слід визначити волевияв-
лення особи, щодо розпорядження репродуктивними клітина-
ми, обовʼязковою умовою кріоконсервації гамет, щоб в майбут-
ньому уникнути проблемних ситуацій. 

З метою охорони інтересів зачатої, але ще не народженої 
дитини, захищається її право на спадщину. В ч. 2 ст. 123 Сімей-
ного кодексу України передбачено, що батьками дитини є под-
ружжя у разі перенесення в організм іншої жінки ембріона лю-
дини, зачатого подружжям (чоловіком та жінкою) в результаті 
застосування допоміжних репродуктивних технологій [2]. Але, 
як чинити у тому випадку, коли поява ембріона та перенесення 
його до організму сурогатної матері відбулося після смерті ба-
тьків. Національним законодавством не передбачено захист 
таких у дітей. Пропонуємо закріпити право сурогатної матері 
на штучне переривання вагітності до 12 тижнів у випадку  
смерті біологічних батьків. 

На нашу думку, якщо сурогатна матір виносила дитину, 
батьки якої померли і жоден з родичів не взяв її під свою опіку, 
то за бажанням матері її слід визнати опікуном дитини до до-
сягнення повноліття. Така дитина має право на спадщину від 
свої  батьків. 
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Отже, для більш детального врегулювання посмертних 
прав особи, необхідно визначити коло осіб, які можуть вирішу-
вати долю кріокосервованих ембріонів та гамет у випадку за-
гибелі одного із потенційних батьків та у випадку загибелі 
обох потенційних батьків. Для врегулювання цього питання 
підтримуємо підхід, за яким у випадку смерті одного із под-
ружжя подальшу долю кріоконсервованих ембріонів має вирі-
шувати той з подружжя, який його пережив. У випадку смерті 
обох із подружжя питання майбутнього ембріона мають вирі-
шувати близькі родичі подружжя, а саме батьки, рідні брати чи 
сестри. Укладаючи договір кріоконсервації ембріонів, подруж-
жя може зазначити у ньому особу з числа своїх родичів, котра 
після їх смерті зможе вирішити долю ембріонів, що залишились 
у кріобанку, незалежно від порядку спадкування. І саме ця осо-
ба може вирішити, знищувати ембріони чи передати їх іншим 
потенційним батькам для застосування ДРТ. 
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КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  
НЕПОВНОЛІТНІХ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС:  

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ 
 

Реформування системи кримінального судочинства є на-
гальною потребою на сучасному етапі розвитку нашого суспі-
льства. Становлення ювенальної юстиції виступає пріоритетом 
розвитку даного державного інституту, а саме створення діє-
вих механізмів захисту прав та свобод дітей, швидкої соціаль-

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1697-13
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ної реабілітації дітей, які вступили у конфлікт із законом, вдос-
коналення системи покарань неповнолітніх та приведення її 
у відповідність до міжнародних стандартів ювенальної юстиції. 

Ситуація, що склалася, явно не відповідає міжнародним 
стандартам, що регламентують особливості кримінальної від-
повідальності неповнолітніх [1, с. 4]. 

У міжнародних актах передусім наголошується про необ-
хідність наявності у кожному національному кримінальному 
законодавстві широкого спектру заходів кримінально-право- 
вого впливу, які, з одного боку, забезпечували б диференційо-
ваний підхід до неповнолітніх, а з іншого, давали б змогу уник-
нути невиправданого застосування покарання.  

Так, у Франції спеціальний режим залучення неповноліт-
ніх до кримінальної відповідальності, їх засудження й вико-
нання відносно них покарань передбачається Ордонансом від 
2.02.1945 р. № 45-174, що має силу закону [2]. Ордонанс перед-
бачає провадження у справах неповнолітніх слідчим суддею, 
ювенальним суддею чи ювенальним судом присяжних. Слід 
зазначити, що можливість притягнення до кримінальної відпо-
відальності залежить від диференціації вікових груп неповно-
літніх.  

В Україні за останні пʼять років засуджено 102778 непов-
нолітніх; крім того, до 23616 застосовано примусові заходи ви-
ховного характеру, 2626 направлено до училища чи школи со-
ціальної реабілітації, тобто 126394 неповнолітніх постали пе-
ред судом за вчинення суспільно небезпечних діянь. Отже,  
кожного року майже до 5 тис. неповнолітніх, які вступили у 
конфлікт із законом, застосовувалися примусові заходи вихов-
ного характеру, більше 20 тис. неповнолітніх засуджено до різ-
них видів кримінального покарання. З огляду на таку ситуацію 
виправити становище за допомогою лише засобів криміналь-
но-правового впливу на неповнолітніх правопорушників не-
можливо, тому потрібно створити систему ювенальної юстиції 
(цілий комплекс заходів, спеціальних програм) [3, с. 59].  

Вивчаючи міжнародний досвід призначення покарань до 
неповнолітніх, хотілося б позначити деякі норми, аналогічні 
яким не містяться в законодавстві нашої країни та застосуван-
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ня яких, уявляється доцільним не тільки з практичної, а й з  
наукової точки зору. 

Так, кримінальне законодавство Голландії, подібно до 
французького, містить норму, коли до неповнолітніх з ураху-
ванням тяжкості вчиненого злочину та особи винного застосо-
вуються норми інших розділів КК, що передбачають покарання 
повнолітнім злочинцям (ст. 77b УК). Крім того, можливість за-
стосування до осіб, що вчинили злочини у віці від 12 до 21 ро-
ку, десяти різних заходів впливу, як ми вважаємо, всіх діючих, 
що дозволяє суттєво розширити діапазон індивідуального під-
ходу до особи, яка вчинила злочин [5].  

Особливу інтерес, на наш погляд, представляє «шокове 
утримання», застосування якого обумовлене його певною по-
зитивною дією на «молодих» злочинців. Шокове утримання є 
видом позбавлення на нетривалий термін (для неповнолітніх – 
на термін від 90 до 180 днів) із утриманням увʼязненого в табо-
рі напіввійськового типу. В такому таборі засуджені зайняті 
по  6–8 годин на день важкою ручною працею. Крім того, після 
закінчення робочого дня вони займаються фізичними вправа-
ми й стройовою підготовкою, здобувають освіту, проходять 
курс лікування від алкоголізму або наркоманії. Суворе дотри-
мання розпорядку дня, постійна зайнятість неповнолітніх, без-
умовне виконання засудженими розпоряджень працівників 
пенітенціарної установи дозволяють прищепити молодим зло-
чинцям за короткий строк перебування в місцях позбавлення 
волі певні навички правомірної поведінки в суспільстві. За цей 
час підліток більшою чи меншою мірою привчається до праці, 
дисципліни, отримує основні елементи загальної освіти та й 
відповідно піддається інтенсивному виховному впливу. 

Підсумовуючи зазначимо, що постійний пошук нових, 
найбільш ефективних прийомів і способів поводження з непо-
внолітніми правопорушниками має бути звичайною практи-
кою, тому що застій в будь-якій сфері діяльності призводить 
лише до негативних результатів. 

Окреслені проблеми певною мірою можуть бути вирішені 
за допомогою вдосконалення системи покарань неповнолітніх, 
а саме створення у кримінальному законодавстві Україні більш 
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широкого діапазону додаткових видів покарань. Зокрема, це 
надасть можливість суду призначати покарання уникаючи за-
стосування до неповнолітніх покарань, повʼязаних з ізоляцією 
й водночас забезпечувати максимальну індивідуалізацію кри-
мінальної відповідальності. В той же час це дозволить підви-
щити ефективність кримінально-правового впливу на особис-
тість неповнолітнього злочинця, сприятиме його виправленню 
та вихованню соціально-корисних якостей.  
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ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ  
ПРАВОРОЗУМІННЯ 

 
Питання праворозуміння постає як одне з найбільш важ-

ливих для пізнання та теоретично складним для досконалого 
вивчення. Попри наявність значної кількості концепцій, що ро-
зроблялись у різні часи та різними вченими-правниками, філо-
софами та дослідниками, не буде правильним виводити однод-
ностайний висновок, щодо правдивості тої чи іншої моделі 
праворозуміння.  

Більшість з них чи частково чи повністю виключають по-
передню, спираючись на ті чи інші обставини та характеристи-
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ки правового буття. Дана дискусія, окрім значної диференціації 
поглядів, володіє також значною історичною характерністю. 
Винятком можна назвати, хіба що радянський період, для якого 
власне характерна, згадувана вище одностайність у тому чи 
іншому питанні права.  

Проте як відомо, даний хід подій лишень звів до відста-
лості розвитку права, як науки та тотального збіднення поня-
тійного апарату у відношенні із західними кругами вивчення 
права. Розмаїття ж підходів до розуміння права з плином часу 
не тільки не зникло, а  ще більше поглибилося. Показовим у 
цьому плані є експеримент, проведений відомим французьким 
журналом Droits, описаний Н. Руланом у його навчальному по-
сібнику «Історичний вступ до права». Експеримент засвідчив, 
що навіть серед 50-ти найбільш авторитетних представників 
французького правознавства якогось єдиного підходу до ви-
значення права не  існує. Запропоновані учасниками експери-
менту підходи до  його трактування виявилися настільки різ-
ноплановими, що журналу не вдалося синтезувати їх навіть 
у  декілька основних напрямів. Важко не погодитися у звʼязку 
з  цим з Н. Руланом, який констатує, що «право – це процес ін-
телектуальної кваліфікації, а не реальний природний обʼєкт 
а  priorі» [1, с. 23–24.]  

Існує досить поширена думка стосовно непереборно-
плюралістичного характеру праворозуміння, зумовленого пе-
реважно наступними двома групами факторів. Перша з них 
повʼязана з  гноселогічними причинами неоднозначності пра-
воосмислення і полягає, передусім у багатовимірності такого 
складного й мультирівневого утворення, як право. Адже на-
справді неможливо охопити одночасно всі його грані, модуси та 
прояви, а  тому при його дослідженні доводиться так чи інакше 
виокремлювати певний його «гносеологічний зріз», тим самим 
гіперболізуючи останній та (бодай, умовно) ототожнючи його 
з  загальним поняттям «права» [2, c. 5].  

Друга група факторів є  похідною від біосоціальної неод-
норідності суспільства, тобто закономірного його поділу на ві-
кові, статеві групи, різноманітні верстви, класи, нації, угрупу-
вання тощо, приналежність до яких суттєво позначається на 
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специфіці тих базових субʼєктивних потреб і цілей, що лежать 
в  основі індивідуальних спрямувань правоусвідомлення. Безу-
мовно, «такі соціальні і біологічні групи (спільноти чи 
обʼєднання їх учасників) мають – поряд з  однаковими, загаль-
носуспільними потребами й інтересами – також і свої специфі-
чні, неоднакові потреби й інтереси.  

І цілком природнім є те, що кожна соціальна чи біологіч-
на група схильна вважати «правом» насамперед таке явище, 
яке полегшує, а не ускладнює її існування, життєдіяльність 
і  розвиток, яке сприяє, а не перешкоджає задоволенню її пот-
реб і інтересів [2,  c. 5].  

Сучасні тенденції у зміні обʼєкта й, відповідно, предмета 
загальнотеоретичної юриспруденції обумовлюють питання 
про стан її методології та визначають основні напрямки вітчи-
зняної правової науки. До таких тенденцій передусім належать 
глобалізація, деформалізація й антропологізація [3, с. 21].  

Цікавим є питання праворозуміння на фоні романо-
германської правової дійсності. Слід погодитись з С. П. Рабіно-
вичем, який зазначає, що сучасне право слід розглядати з точки 
зору взаємозвʼязку природного права та позитивізму, а саме 
втілення ідей природно-правового підходу у нормативно-
правових актах, зокрема законах [4, c. 41].  

На нашу думку, безперечно, результатом позитивістської 
концепції права є нормативно-правовий акт, зокрема закон, але 
його слід розглядати в контексті взаємозвʼязку з природничою 
концепцією права. Вищенаведені міркування слід розглядати в 
контексті аналізу закону як джерела права в романо-
германській правовій сімʼї. Отже, одним з найбільш важливих 
і  сутнісних джерел права в системі джерел романо-герман- 
ського права виступає закон, оскільки це обумовлено як істо-
ричною, так і генетичною залежністю від римського права. 
Як  вказує М. М. Марченко, закони складають «скелет» всієї  
романо-германської правової сімʼї, основу всього націо- 
нального законодавства країн романо-германського права 
[5,  с.  471].  

Особливості концепції закону в романо-герман- 
ському праві обумовлені наступними факторами: по-перше, 
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власне закон, а не будь-яке інше джерело права (прецедент, 
звичай, доктрина).  

В основі пріоритету закону перед всіма іншими дже- 
релами права при цьому лежать такі фундаментальні, істо- 
ричні, соціальні, національні й інші цінності народів Західної 
Європи, як загальна і правова культура, давні правові та  
інші традиції, столітні соціальні, правові та інші звичаї 
[6,  с.  472];  

по-друге, в основу концепції і змісту закону в країнах ро-
маногерманського права «закладались» всезагальні і вічні 
принципи розумності і справедливості [5, с. 244];  

по-третє, закон у країнах романо-германського права ро-
зглядається не тільки у вузькому, своєму первинному сенсі як 
акт, який виходить від вищого законодавчого органу країни 
і  наділений вищою юридичною силою, але і в ширшому кон-
тексті, а саме: як правовий акт, що містить правові принципи 
загального характеру і виходить від уповноважених на їхнє ви-
дання центральних і місцевих законодавчих і виконавчих роз-
порядчих державних органів [3, с. 474].  

Отже, питання праворозуміння з певним етапом розвит-
ку суспільства потребує все більшого дослідження, оскільки 
саме він допомагає зорієнтувати людини в  напрямку пра- 
вильного розуміння ролі, місця та призначення права в житті 
кожного. 
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ОСОБЛИВОСТІ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОЇ  
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

 
Більшість учасників господарсько-правових відносин за-

цікавлені в правомірній поведінці – як власній, так і правомір-
ній поведінці своїх контрагентів (партнерів). Господарсько-
правова відповідальність нині істотно зростає у звʼязку з під-
вищенням ролі правового засобу вирішення завдань регламен-
тації господарського обігу. Відповідальність, хоча і передбача-
ється у господарському праві, але як всяка юридична відпові-
дальність має імперативний характер і настає лише в разі пра-
вопорушення.  

Причинами господарських правопорушень можна  
назвати: 

–  низьку правосвідомість частини учасників господарсь-
кого життя, що не рідко зумовлена відсутністю правових знань 
і навичок захисту власних інтересів; 

–  наявність вад у чинному законодавстві (застарілі нор-
ми, прогалини, колізії, нестабільність), що в свою чергу не за-
безпечує адекватного правового регулювання сучасного стану 
економічних відносин; 

–  прийняття необґрунтованих нормативно-правових  
актів без відповідного прогнозування результатів їх засто- 
сування; 

–  неправомірна поведінка посадових осіб, органів місце-
вого самоврядування щодо учасників господарських право- 
відносин;  

Відповідно до ч. 1 ст. 216 Господарського кодексу України 
«Учасники господарських відносин несуть господарсько-
правову відповідальність за правопорушення у сфері госпо- 
дарювання шляхом застосування до правопорушників госпо-
дарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених 
цим  Кодексом, іншими законами та договором» [1]. 
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Застосування господарських санкцій повинно гарантува-
ти захист прав і законних інтересів громадян, організацій та 
держави, в тому числі відшкодування збитків учасникам гос-
подарських відносин, завданих внаслідок правопорушення, та 
забезпечувати правопорядок у сфері господарювання. Госпо-
дарськими санкціями визнаються заходи впливу на правопо-
рушника у сфері господарювання, в результаті застосування 
яких для нього настають несприятливі економічні та/або пра-
вові наслідки. У сфері господарювання застосовуються такі ви-
ди господарських санкцій:  

–  відшкодування збитків;  
–  штрафні санкції;  
–  оперативно-господарські санкції.  
До субʼєктів господарювання за порушення ними правил 

здійснення господарської діяльності застосовуються адмініст-
ративно-господарські санкції. Господарські санкції застосову-
ються у встановленому законом порядку за ініціативою учас-
ників господарських відносин, а адміністративно-господарські 
санкції – уповноваженими органами державної влади або орга-
нами місцевого самоврядування [1]. 

В ч. 3 ст. 216 Господарського кодексу України перелічено 
принципи, згідно з якими: 

–  потерпіла сторона має право на відшкодування збитків 
незалежно від того, чи є застереження про це в договорі;  

–  передбачена законом відповідальність виробника 
(продавця) за недоброякісність продукції застосовується також 
незалежно від того, чи є застереження про це в договорі; 

–  сплата штрафних санкцій за порушення зобовʼязання, 
а  також відшкодування збитків не звільняють правопорушни-
ка без згоди другої сторони від виконання прийнятих зо-
бовʼязань у натурі; 

–  у господарському договорі неприпустимі застереження 
щодо виключення або обмеження відповідальності виробника 
(продавця) продукції [1]. 

В юридичній літературі на сьогодні сформувалось багато 
понять, якими можна визначити господарсько-правову відпо-
відальність. Господарсько-правова відповідальність є комплек-
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сним правовим інститутом господарського права, предметом 
регулювання якого є господарські правопорушення.  

Господарсько-правова відповідальність може бути ви-
значена як правовідносини, які виникають внаслідок вчинення 
господарського правопорушення між субʼєктами господарю-
вання або між субʼєктом господарювання та органом державної 
влади чи органом місцевого самоврядування, в результаті чого 
субʼєкт господарювання, винний у вчиненні правопорушення 
зазнає несприятливих наслідків майнового або організаційного 
характеру, які передбачені господарсько-правовими санкціями 
[2,  c. 144–148]. 

Зокрема це питання досліджувалося такими видатними 
правниками , як В. С. Мартемʼянова, В. С. Щербин, В. К. Мамуто-
ва, Г. В. Пронська.  

Найбільш розповсюдженою є думка, відповідно до якої 
господарсько-правова відповідальність існує у формі додатко-
вого обовʼязку, що покладається на зобовʼязаного субʼєкта  
після порушення ним зобовʼязання і полягає у сплаті неустой-
ки, відшкодування збитків, завданих управленому субʼєкту 
[3,  c.  171–177]. 

Особливими ознаками господарсько-правової відповіда-
льності можна назвати: юридичність, матеріальність, проти-
правність та стимулювання. Таку ознаку як стимулювання мо-
жна пояснити тим, що господарсько-правова відповідальність 
покликана стимулювати належне виконання господарських та 
інших зобовʼязань. Для інституту господарського права важли-
вим є удосконалення господарських санкцій, які хоча і забезпе-
чують окремі сфери господарювання, але потребують розвит-
ку. Це стосується, зокрема, деяких адміністративно-правових 
санкцій, що передбаченні у Господарському кодексі України, 
але не знайшли закріплення в інших законах. Зокрема, не за-
кріплені адміністративно-правові санкції як зупинення дії лі-
цензії на здійснення субʼєктом господарювання окремих видів 
господарської діяльності,скасування державної реєстрації 
субʼєкта господарювання [4, c. 180–185]. 

Отже, господарсько-правова відповідальність стимулює 

належне виконання зобовʼязань сторін господарсько-правових 
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відносин, гарантує законні права та інтереси сторін, самої дер-

жави, і також відшкодування збитків учасників. Особливістю 
господарсько-правової відповідальності є те, що вона є одним 

із важелів механізму господарювання. 
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ПРАВОВЕ УТВЕРДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ  
ЯК ОПОСЕРЕДКОВУЮЧИЙ ІНСТИТУТ  

ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

 
Соціально-економічні процеси набуття українським сус-

пільством нових рис, які відповідають вимогам часу, завдання 
розбудови демократичної, соціальної, правової держави та  

формування громадянського суспільства актуалізують про-
блеми виховання компетентної, самостійної, соціально актив-

ної і відповідальної особистості.  

У цьому контексті особливо важливим є підвищення пра-

вової свідомості і відповідальності громадян, їх правове утвер-
дження. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/%20show/436-15
http://zakon.rada.gov.ua/laws/%20show/436-15
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Правове утвердження особи є формувальним чинником 
правової дійсності в Україні. Його зміст і результативність  
зумовлені тим, що воно здійснюється в особливих умовах,  
а саме в період затяжної трансформації тоталітарного суспільс-
тва в демократичне громадянське суспільство, що супрово- 
джується не лише економічними і політичними, а й духовними 
і правовими кризами та неспроможністю правовиховної си- 
стеми адекватно реагувати на зміни стилю і форм поведінки 
молоді. 

Соціальна необхідність правового утвердження молоді 
продиктована реалізацією та застосуванням правових норм на 
практиці, що стає необхідною умовою свободи вибору люди-
ною власних дій, норм поведінки та відповідальність за них. 
Правове утвердження/виховання повинно стати визначальним 
чинником, запорукою належного формування громадянського 
суспільства. Отже, говорити про громадянське суспільство  
можна лише з появою громадянина як самостійного субʼєкта, 
який усвідомлює себе членом суспільства, наділеним комплек-
сом прав і свобод, та у той же час є відповідальним перед 
ним  [1, с. 31]. 

Однією з важливих передумов формування громадянсь-
кого суспільства є правове виховання. У вузькому розумінні 
його можна розглядати як цілеспрямований повсякденний, си-
стематичний вплив юридичної теорії та практики на свідомість 
людей з метою виховання в них відповідного рівня правової 
свідомості, культури та зразкової правомірної поведінки. У ши-
рокому розумінні – як вплив всіх правових чинників суспільно-
го життя, в тому числі й правової системи на формування в ін-
дивідів і колективів людей певних правових якостей, які відпо-
відають досягнутому в суспільстві рівню правової свідомості та 
правової культури, тобто розуміючи під правовим вихованням 
скоріше правову соціалізацію [2, с. 12]. 

Аналіз формування громадянського суспільства та його 
звʼязку з правовим вихованням висуває на перший план люд-
ський фактор на шляху до правового ідеалу. Адже будь-які по-
літичні установи – це справа людських рук і будь-який полі-
тичний механізм приводиться в дію людьми. Таким чином, 
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аналізуючи передумови формування громадянського суспільс-
тва, неодмінно виходимо на проблему правового виховання, 
яке спрямоване передусім на особистість. Тому доцільно  
в цьому випадку використовувати поняття ідеалу суспільства, 
а не ідеалу держави. Отже, якщо розбудова державно-
правового ідеалу опосередкована процесами формування гро-
мадянського суспільства, то на шляху до суспільного ідеалу  
таким опосередковуючим інститутом є правове виховання  
особистості. 

Вплив правового утвердження особистості на процес  
формування громадянського суспільства відбувається за раху-
нок таких чинників, як:  

а) показники і якість правової вихованості громадян, які 
уможливлюють функціонування державного механізму;  

б) рівень правової вихованості субʼєктів владних повно-
важень як гарантія дотримання режиму неухильного виконан-
ня законів;  

в) стан юридичної науки, яка впливає на державотворен-
ня шляхом формування суспільного ідеалу, концептуального 
обґрунтування і розробки державно-правових реформ;  

г) якість вищої юридичної освіти, що зумовлює створен-
ня корпусу професійних кадрів;  

д) здатність правового виховання попереджувати та ви-
правляти викривлення правосвідомості, тобто орієнтувати  
населення на правомірну поведінку тощо [3, с. 46]. 

Одним з важливих чинників, який прямо впливає на  
формування громадянського суспільства є якість правової ви-
хованості громадян, їх здатність розбудовувати сучасну демок-
ратичну державу. Зокрема, для розбудови правової держави 
і  утвердження принципу верховенства права дуже важливим 
є  його сприйняття українським суспільством. Якщо правове 
виховання стане складовою моральних традицій спільноти, 
загальним ідеалом, стійким елементом громадянської думки, 
то і суспільство все більше наближуватиметься до нього 
[4,  с.  18]. 

Таким чином, для формування громадянського суспільс-

тва необхідний відповідний рівень правової вихованості гро-



- 162 - 

мадян. При цьому правове утвердження повинне мати чітку 

основу у вигляді певних базових цінностей, які відповідають 

проголошеному напряму розвитку суспільства. Відповідно в 

сучасній Україні, яка йде шляхом розбудови демократичної 
правової держави, правове виховання має бути інструментом 

трансляції демократичних переконань, установок, орієнтацій, 

символів, ідей, цінностей.  
Головними ціннісними орієнтаціями правового вихован-

ня у громадянському суспільстві є: свобода, загальне благо, 

справедливість, законність, рівність, тощо 

У цілому взвємообумовленість формування громадянсь-
кого суспільства і правового виховання опосередкована ідеєю 

суспільного ідеалу та правової особистості. Будь-який суспіль-

ний ідеал, у свою чергу, передбачає існування певних характе-
ристик особистості як субʼєкта такого суспільства. Саме право-

ва особистість і є кінцевою метою правового виховання, якій 

мають відповідати зміст і спрямованість останнього. У звʼязку 

з  цим, акцент у правовому вихованні як одній з передумов  

формування громадянського суспільства, поступово зміщуєть-

ся на принципи права, загальнолюдські цінності, ті підстави, 

які покладені в основу вільного вибору стилю та характеру  
поведінки в межах суспільних відносин, на які поширюються 

правові  норми. 

 
––––––––––––––––– 

1. Наливайко Т. В. Роль правового виховання в становленні гро-
мадянського суспільства. Науковий вісник Ужгородського національного 
університету. Серія: Право. 2014. Вип. 28. Т. 1. С. 31–33. 

2. Орлова О. О. Методологічний аналіз інтерпретації поняття 
«правове виховання». Науковий вісник Дніпропетр. держ. ун-ту внтр. 
справ. 2007. № 2. С. 12–17. 

3. Максимов С. И. Правовая реальность: опыт философского осмыс-
ления. Х., 2002. 310 с. 

4. Погребняк С. П. Роль правової культури для утвердження вер-
ховенства права. Виховання в контексті соціальної адаптації студентст-
ва: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.-семінару кер. ВНЗ та вчених дос-
лідників із пробл. виховання студентства в суч. умовах (7 листопада 
2003 р.). Х., 2003. Ч. 1. С. 120–128. 



- 163 - 

С. Ю. Іщенко 
 (Львівський державний університет  

 внутрішніх справ) 

 
ПРАЦЯ НЕПОВНОЛІТНІХ 

 
Право на працю є одним із невідʼємних прав людини.  

Воно гарантується статтею 43 Конституції України [1], ст. 2 
КЗпП [2]. Варто проаналізувати законодавство України стосов-
но особливого режиму охорони праці неповнолітніх, для яких 
встановлений особливий механізм реалізації трудових прав. 
Так, стаття 187 КзпП України встановлює, що неповнолітні, 
тобто особи, що не досягли вісімнадцяти років, у трудових пра-
вовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, а в галу-
зі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших 
умов праці користуються пільгами, встановленими законодав-
ством України [2]. 

Особливий режим охорони праці неповнолітніх зумовле-
ний наявністю у них характерних вікових, фізіологічних і пси-
хологічних особливостей, що визначають їх підвищену вразли-
вість і сприйнятливість до зовнішніх впливів [3, с. 80]. Враху-
вання цих особливостей є важливим для забезпечення держави 
працездатними субʼєктами у майбутньому. Бо праця є джере-
лом поліпшення добробуту кожної людини, а також процвітан-
ня держави. З огляду на ці положення законодавство встанов-
лює особливий режим охорони праці неповнолітніх. 

Відповідно до ст. 187 КЗпП України на роботу прийма-
ються особи, яким виповнилося 16 років. Як виняток, за згодою 
одного із батьків або особи, що його замінює, можуть прийма-
тись на роботу особи, які досягли 15 років. Допускається при-
йняття на роботу учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-
технічних і середніх спеціальних навчальних закладів для ви-
конання легкої роботи після досягнення ними 14-річного віку 
[2]. Також, слід звернути увагу на положення Проекту Трудово-
го Кодексу, який у ст. 19 проекту зазначає, що в організаціях 
кінематографії, театральних, концертно-видовищних та інших 
творчих організаціях дозволяється за письмовою згодою одно-
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го з батьків, або особи, яка їх замінює, приймати на роботу осіб, 
які не досягли чотирнадцятирічного віку [4]. 

За статтею 11 Закону України «Про охорону праці», 
не  допускається залучення неповнолітніх до праці на важких 
роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами 
праці, на підземних роботах, до нічних, надурочних робіт та ро-
біт у вихідні дні, а також до підіймання і переміщення речей, 
маса яких перевищує встановлені для них граничні норми, від-
повідно до переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небез-
печними умовами праці, граничних норм підіймання і перемі-
щення важких речей, що затверджуються центральним орга-
ном виконавчої влади, що забезпечує формування державної 
політики у сфері охорони здоровʼя [5]. Також варто взяти 
до  уваги положення Проекту Трудового кодексу України (ч. 5 
ст. 296), відповідно до якого встановлюється заборона викори-
стання праці неповнолітніх осіб на роботах, де вони можуть 
зазнавати загрози фізичного, психологічного чи сексуального 
насильства, або виконання яких може завдати шкоди їх здо-
ровʼю, призвести до негативних наслідків у моральному розви-
тку (роботи у сфері грального бізнесу, роботи з перевезення та 
продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів, медичних 
препаратів тощо) [4].  

Відповідно до ст. 191 КЗпП України, усі особи молодше 
18  років приймаються на роботу лише після попереднього ме-
дичного огляду і в подальшому, до досягнення 21 року, щороку 
підлягають обовʼязковому медичному оглядові [2]. Законодав-
ством України чітко встановлені межі робочого часу неповно-
літніх. Відповідно до ст. 51 КЗпП України встановлюється ско-
рочена тривалість робочого часу. Зокрема, для працівників ві-
ком від 16 до 18 років – 36 годин на тиждень, для осіб віком від 
15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють 
в  період канікул) – 24 години на тиждень. Тривалість робочого 
часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний 
від навчання час, не може перевищувати половини максималь-
ної тривалості робочого часу, зазначеного вище для осіб відпо-
відного віку. Згідно зі ст. 194 цього ж кодексу, заробітна плата 
працівникам молодше вісімнадцяти років при скороченій  
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тривалості щоденної роботи виплачується в такому ж розмірі, 
як  працівникам відповідних категорій при повній тривалості 
щоденної роботи [2]. Відповідно ч. 2 ст. 75 КЗпП України, осо-
бам віком до вісімнадцяти років надається щорічна основна 
відпустка тривалістю 31 календарний день [2]. 

Законодавством також встановлено обмеження щодо 
звільнення працівників молодше 18 років. Так у ст.198 КЗпП 
України, звільнення працівників молодше вісімнадцяти років 
з  ініціативи власника або уповноваженого ним органу допус-
кається, крім додержання загального порядку звільнення, 
тільки за згодою районної (міської) служби у справах дітей. 
При цьому звільнення з підстав, зазначених в пунктах 1, 2 і 6 
ст. 40 цього Кодексу, провадиться лише у виняткових випадках 
і не допускається без працевлаштування. Також розірвання 
трудового договору з неповнолітнім на вимогу його батьків 
або інших осіб передбачено ст. 199 КЗпП України, батьки, уси-
новителі і піклувальники неповнолітнього, а також державні 
органи та службові особи, на яких покладено нагляд і контроль 
за додержанням законодавства про працю, мають право вима-
гати розірвання трудового договору з неповнолітнім, у тому 
числі й строкового, коли продовження його чинності загрожує 
здоровʼю неповнолітнього або порушує його законні ін- 
тереси [2]. 

Тож, проаналізувавши чинне законодавство України 
у  сфері регулювання й охорони праці неповнолітніх, варто за-
значити, що неповнолітні працівники становлять окрему кате-
горію працівників.  

Вони характеризуються особливими критеріями, які 
чинне законодавство враховує при встановленні особливого 
механізму реалізації трудових прав неповнолітніх. Врахування 
цих особливостей є необхідним для забезпечення держави 
працездатними працівниками в майбутньому. 
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НЕОБЕРЕЖНІСТЬ У ФОРМІ  

ЗЛОЧИННОЇ САМОВПЕВНЕНОСТІ 
 

За дослідженнями науковців вияснилось, що злочини, 
вчинені з необережності, становлять лише 8–10% загальної 
кількості злочинів, увага до них з боку науковців останнім ча-
сом суттєво зросла. І це зрозуміло. Незважаючи на суттєво  
нижчий рівень суспільної небезпечності осіб, які вчиняють 
ці  делікти, рівень суспільної небезпеки наслідків часто набага-
то перевищують той, яким характеризуються умисні злочини 
[1, с. 196]. Тому, хоча злочини вчинені з необережності скла- 
дають лише не велику частину від загальної кількості вчи- 
нюваних злочинів, та їхнє існування доводить актуальність  
даної  теми. 

Необережні злочини відрізняються від умисних переду-
сім за формою вини, тобто психологічним механізмом. Субʼєкт 
необережного злочину не усвідомлює суспільно небезпечного 
характеру своїх дій. Він не лише не хоче (чи не припускає) за-
подіяння шкоди суспільству, а взагалі не передбачає можливо-
сті шкідливих наслідків або переконаний у тому, що вони не 
настануть. Психологічними чинниками необережних злочинів 
є насамперед неуважність, безвідповідальне ставлення до дію-
чих у суспільстві правил поведінки. Тому такі особи характери-

http://fpsu.org.ua/dokumenti-fpu/197-obgovoryuemo-trudovij-kodeks-ukrajini/6963-zakonoproekt-1658-vid-27-12-2014-proekt-trudovogo-kodeksu-ukrajini
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зуються меншим рівнем моральної зіпсованості, ніж умисні 
злочинці [2, с. 82 ]. 

Відповідно до ч. 1 статті 25 КК України необережність 
поділяється на злочинну самовпевненість та злочинну недба-
лість. Відповідно до законодавчого визначення, злочинна са-
мовпевненість має місце тоді, коли особа: передбачає можли-
вість настання суспільно небезпечних наслідків своєї дії чи 
бездіяльності (інтелектуальний момент); легковажно розрахо-
вує на відвернення цих наслідків (вольовий момент). При  
цьому винуватий усвідомлює суспільну небезпечність свого 
діяння (невідповідність його закону, службовим, професійним 
або загальноприйнятим правилам тощо) [3, с. 5 ]. 

Злочин вважається вчиненим за злочинної самовпевне-
ності, коли особа: передбачає лише можливість суспільно небе-
зпечних наслідків своєї дії або бездіяльності; розраховує на ре-
альні сили (наприклад, знання, досвід, вміння, фізичні сили, 
сили природи) або конкретні обставини (надійність технічних 
засобів, дія інших сил тощо), які дозволять уникнути настання 
суспільно небезпечних наслідків; її розрахунки були легковаж-
ними (невиправданими) і такі наслідки настали. У цьому випа-
дку винуватий, з одного боку, недостатньо оцінив значення 
обставин, які могли викликати суспільно небезпечні наслідки, 
а з другого – переоцінив свої можливості або інші обставини, які 
могли б відвернути такі наслідки. І у першому, і у другому випа-
дках особа діє необачно і легковажно. Так, водій автомобіля, 
який перевищує гранично допустиму швидкість, легковажно 
розраховує, що він завдяки своєму досвіду та умінню не вчинить 
наїзду на пішохода, але такий наїзд стався. За злочинної самов-
певненості відсутнє свідоме припущення шкідливих наслідків, 
оскільки винуватий сподівається, хоча і легковажно, на певні 
конкретні обставини, які здатні їх відвернути [4, с. 83 ]. У наве-
деному прикладі водій розраховує, що зуміє вчасно застосувати 
педаль гальма чим не допустить небажаних наслідкам. 

Злочинну самовпевненість характеризують ознаки, які 
віднесені до інтелектуального та вольового моментів. 

Вольова ознака при злочинній самовпевненості полягає 
у  легковажному розрахунку на відвернення наслідків. Інакше, 
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при самовпевненості особа спирається на певні обставини, що 
з  його погляду не допустять, відвернуть можливі наслідки. 
Ці  обставини (на які сподівається винний) дуже різноманітні: 
вони можуть носити субʼєктивний характер (досвід людини, 
уміння мати справу з певними предметами, наявність певної 
кваліфікації і т. п.), можуть бути обставинами обʼєктивного  
характеру (розумне поводження потенційного потерпілого, 
відповідна обстановка, безвідмовна робота механізмів і т. д.) 
[5,  с.  117]. 

Ознака інтелектуального моменту (інтелектуальна озна-
ка) полягає у передбаченні суспільно небезпечних наслідків 
свого діянні (дії або бездіяльності ). 

За законодавчим формуванням злочинної самовпевнено-
сті, її інтелектуальна ознака зближується з ознакою інтелекту-
ального моменту умислу. Як умисел, так і злочинна самовпев-
неність передбачають настання суспільно небезпечних наслід-
ків свого діяння [5, с. 118]. 

При злочинній самовпевненості винний передбачає, що 
діяння, подібні до вчиненого ним, взагалі призводять до су- 
спільно небезпечних наслідків, проте вчинена ним дія (без- 
діяльність) не повинна в даному конкретному випадку спри-
чинити таких наслідків.  

Тому, діючи у конкретній обстановці, особа не усві- 
домлює реального розвитку причинного звʼязку між своєю  
поведінкою та наслідками, хоча і могла б це зробити при біль-
шій концентрації й мобілізації своїх психічних можливостей 
[5,  с. 118–119]. 

Законодавець не вказує про усвідомлення субʼєктом  
злочину суспільно-небезпечного характеру свого діяння але 
вбачається, якщо особа хоча допустила думку про те, що від 
її  дій можуть настати наслідки, то вона хоч і не в повному об-
сязі але розуміла протиправний характер своїх дій. 

Таким чином, злочинна самовпевненість має місце тоді, 
коли: 1) особа передбачає можливість настання суспільно  
небезпечних наслідків своєї дії чи бездіяльності; 2) легковажно 
розраховує на відвернення цих наслідків; 3) особа усвідомлює 
суспільну небезпечність свого діяння. І, окрім вищезазначено-
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го, злочинна самовпевненість включає в себе ознаки, які відне-
сені до інтелектуального та вольового моментів, що і є під- 
ґрунтям для правильної подальшої кваліфікації злочинів. 
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ЗАХИСТ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ  

КОМПʼЮТЕРНИХ МЕРЕЖ ПІДРОЗДІЛІВ  
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 

 
Проблема несанкціонованого доступу (НСД) до інформа-

ції не є новою, але порушення у системі захисту інформаційних 
активів спеціалізованих компʼютерних мереж (СКМ) Націона-
льної поліції України можуть ставити під загрозу стале функці-
онування інформаційних систем (ІС) та успішне виконання 
оперативних завдань.  

У межах даної публікації під поняттям спеціалізованої 
компʼютерної мережі будемо розуміти частину ІС у якій забез-
печується взаємодія між значною кількістю незалежних ком-
понент, які, у свою чергу, можуть розглядатися як окремі лока-
льні компʼютерні мережі [1; 2]. 
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Беручи за основу таке розуміння СКМ забезпечення ЗІ 
є  особливою проблемою обумовленою такими чинниками: рі-
вень необхідного захисту від НСД для різних користувачів 
у  різних компонентах СКМ може змінюватися у широкому діа-
пазоні; наявність механізмів і засобів ЗІ потенційно вплине на 
продуктивність функціонування усієї ІС. 

До захисту периметру та інформаційних активів СКМ 
пропонується використати адаптивний підхід, який дає мож-
ливість контролювати практично усі загрози і своєчасно реагу-
вати на них. 

Виокремимо три компоненти, які безпосередньо повʼяза- 
ні з порушенням безпеки СКМ: загроза – зовнішнє, відносно 
СКМ, джерело порушення властивості захищеності; обʼєкт ата-
ки – частина СКМ, на яку спрямована загроза; канал дії – сере-
довище перенесення зловмисної дії [3]. 

Для СКМ існує своя типова архітектура, структурні ком-
поненти якої розвʼязують свої специфічні задачі і включає чо-
тири рівні: рівень прикладного програмного забезпечення 
(ППЗ) – рівень взаємодії з користувачем; рівень системи управ-
ління базами даних (СУБД) та Web-сервери – рівень збережен-
ня і оброблення даних у СКМ; рівень операційної системи 
(ОС) – рівень обслуговування СУБД і ППЗ; мережевий рівень – 
рівень взаємодії вузлів СКМ. 

Розглянемо етапи здійснення атаки на СКМ. Атакою на 
СКМ вважається довільна дія, виконувана для спроби реалізу-
вання загрози шляхом використання уразливостей. Уразливи-
ми є практично всі компоненти СКМ. Серед них відзначимо: 
мережеві протоколи і пристрої, які формують мережеве ото-
чення; ОС, СУБД і Web-сервери. 

Перший, підготовчий етап полягає у пошуку передумов 
для здійснення атаки. На даному етапі зловмисник шукає ураз-
ливості в системі ЗІ. Використання цих уразливостей здійсню-
ється на другому, основному етапі реалізування атаки. На тре-
тій, завершальній стадії, зловмисник завершує атаку і прагне 
приховати сліди вторгнення. Перший і третій етапи можуть 
бути атаками.  

Такий підхід до системи ЗІ у СКМ прийнято називати мо-
деллю адаптивної мережевої безпеки (Adaptive Network 
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Security Model, ANSM), який здатний контролювати практично 
усі загрози і своєчасно реагувати на них. Пропонована модель 
не відкидає уже використовувані механізми ЗІ, а розширює 
їх  функціональність за рахунок нових інформаційних тех- 
нологій (ІТ). 

Адаптивний підхід до ЗІ дозволяє виявляти, контролюва-
ти ризики ІБ і реагувати на них у режимі реального часу, вико-
ристовуючи правильно спроектовані керовані процеси і засоби 
та орієнтовані на активне протистояння загрозам. Такий підхід 
потребує запровадження системи менеджменту інцидентами 
інформаційної безпеки (СМІІБ), розроблення ПІБ, використан-
ня традиційних засобів ЗІ, постійного аудиту ІБ та моніторингу 
стану системи ЗІ, що має дозволити оперативно реагувати на 
ризики безпеки [3].  

Адаптивна система ЗІ складається з трьох основних еле-
ментів: технології аналізу захищеності; технології виявлення 
атак; технології управління інцидентами ІБ. 

Технології аналізу захищеності – це технології пошуку 
вразливих місць у мережевому оточенні, які є дійовим методом, 
який дозволяє реалізувати ПІБ у СКМ перш, ніж здійсниться 
спроба її порушення ззовні або з середини. 

Технології аналізу захищеності, за технічним реалізуван-
ням, полягають у виконанні серії тестів з виявлення уразливо-
стей та проникнення і є аналогічними до здійснення атак 
на  СКМ.  

Засоби аналізу захищеності працюють на першому етапі 
здійснення атаки. Виявляючи і своєчасно усуваючи уразливос-
ті, вони, таким чином, запобігають самій можливості реалізу-
вання атаки, що дозволяє знизити витрати на експлуатування 
засобів ЗІ. Найбільшого поширення набули засоби аналізу за-
хищеності мережевих сервісів і протоколів, ОС, СУБД і Web-
додатків, ППЗ.  

Технології виявлення атак є процесом оцінювання підоз-
рілих дій, які відбуваються в СКМ. Виявлення атак реалізується 
за допомогою аналізу журналів реєстрації ОС і додатків, а та-
кож мережевого трафіку у реальному часі. Компоненти вияв-
лення атак, які розміщені на вузлах або сегментах СКМ оціню-
ють різні події та уразливості. 



- 172 - 

Технології управління інцидентами ІБ – процес виявлен-
ня, аналізу та зменшення ризиків ІБ. Завдання управління ін-
цидентами включає в себе створення набору заходів (засобів 
контролю), які дозволяють знизити рівень ризиків до допус-
тимої величини. 

Негативні наслідки широкого кола загроз можна змен-
шити, використовуючи підхід до управління інцидентами ін-
формаційної безпеки, описаний у новому міжнародному стан-
дарті ISO/IEC 27035 [4, 5]. Стандарт ISO/IEC 27035 «Інформа-
ційні технології. Методи забезпечення безпеки. Управління ін-
цидентами інформаційної безпеки» надає практичні рекомен-
дації з виявлення, реєстрування і оцінювання випадків пору-
шення ІБ і реалізування загроз. Він допоможе реагувати на ін-
циденти ІБ, зокрема, вводити відповідні інструменти контролю 
для їхнього запобігання, а  також відновлення, і, таким чином, 
набувати досвіду та покращувати загальний підхід. 

Інтегрування СМІІБ у систему захисту СКМ дає ряд пере-
ваг: підвищення загального рівня ІБ; зменшення негативних 
наслідків реалізування загроз; посилення акценту на попере-
дження інцидентів ІБ; призначення пріоритетів і збору даних; 
внесок в обґрунтування рішень щодо бюджету та ресурсів; по-
ліпшення якості оцінювання та управління інцидентами ІБ; 
надання додаткової інформації для розроблення ПІБ та супут-
ньої документації. 

Організація процесу управління інцидентами ІБ дозво-
лить: гарантувати ЗІ в агресивному динамічному середовищі 
ризиків; оптимізувати витрати на реалізування системи ЗІ; за-
безпечити визначеність у тому, наскільки потрібно захищати 
інформаційні активи і який рівень можна вважати прийнят-
ним; керівництво зможе приймати правильні стратегічні рі-
шення, на основі інформації про актуальні ризики; інтегрувати 
функцій безпеки в усі аспекти управління ІС. 

На основі аналізу літературних джерел встановлено, що 
розвʼязання проблем ІБ у СКМ вимагає застосування адаптив-
ного механізму, який працює у режимі реального часу, адапто-
вуються до постійно змінюваних умов мережевого оточення 
і  володіє високою чутливістю до змін в інформаційній інфра-
структурі. Адаптивний підхід до безпеки СКМ дає можливість 
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компенсувати небажані впливи, дозволяючи системі опти- 
мізувати свою роботу відповідно до встановлених критеріїв, 
і,  навіть, змінити ціль функціонування, якщо цього вимагають 
нові  умови. 

 

––––––––––––––––– 
1. Рудий Т. В., Кулешник Я. Ф., Сеник В. В. Протидія компʼютерним 

злочинам: посібник. Львів: Львівський державний університет внутрішніх 
справ, 2016. 176 с. 

2. Рудий Т. В., Живко З. Б., Руда О. І. Система менеджменту інфор-
маційною безпекою в інформаційних системах. Проблеми застосування 
інформаційних технологій правоохоронними структурами україни та  
вищими навчальними закладами зі специфічними умовами навчання: зб. 
наукових статей за матеріалами доповідей учасників Міжнародної науко-
во-практичної конференції (22 грудня 2017 р.). Львів: ЛьвДУВС, 2017. 
С.  330–336. 

3. Рудий Т. В., Захарова О. В., Рудий А. Т. Політика інформаційної 
безпеки в інформаційних системах спеціального призначення. Проблеми 
застосування інформаційних технологій, спеціальних технічних засобів у 
діяльності ОВС та навчальному процесі: зб. наукових статей за матеріала-
ми доповідей науково-практичної конференції (27 грудня 2013 року). 
Львів: ЛьвДУВС, 2014. С. 21–26. 

4. Міжнародні стандарти ISO/IEC серії 27000. URL: 
http:www.iso.org 

5. Середа В. В., Живко З. Б., Рудий Т. В. Нормативно-правові аспек-
ти застосування міжнародних стандартів в системі управління безпекою 
підприємств. Сучасні проблеми інформатики в управлінні, економіці, освіті 
та подоланні наслідків Чорнобильської катастрофи: матер. XVI Міжнар. 
наук. семінару. К.: Національна академія управління, 2017.  С. 69–73. 

 

 
А. В. Карповець  

(Національна академія внутрішніх справ) 

 

СУТНІСТЬ, ПРИЧИНИ ТА ПРОФІЛАКТИКА 
АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ 

 
Протягом останніх років в Україні спостерігається збіль-

шення кількості адміністративних правопорушень, і це є нега-
тивним явищем у суспільстві. Саме через це актуальними 
є  проблеми забезпечення прав і свобод людини, чіткого право-
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вого регулювання, підвищення ефективності діяльності дер-
жавних органів з попередження правопорушень та виявлення 
причин самих правопорушень, на основі яких будуть вводитися 
запобіжні заходи. 

Адміністративна відповідальність настає лише в тому 
випадку, коли правопорушення не тягне за собою, згідно 
з  чинним законодавством, кримінальної відповідальності. Тож, 
адміністративне правопорушення має притаманні саме йому 
юридичні ознаки. До них відносять: суспільну небезпеку, про-
типравність, винність і караність. Приводом для порушення 
справи про адміністративний проступок можуть бути заяви та 
скарги громадян, рішення відповідних органів, їх посадових 
осіб тощо.  

Вчинення адміністративного правопорушення тягне за 
собою певну відповідальність. Cуть цієї відповідальності поля-
гає у тому, що до винних у здійсненні протизаконного діяння 
застосовуються адміністративні стягнення, міри впливу до  
неповнолітніх. 

Обовʼязковою ознакою адміністративного правопору-
шення є його шкід-ливість [3, с. 433]. Відповідальність має міс-
це при наявності складу правопорушення – системи обʼєктив- 
них і субʼєктивних елементів діяння, побудованих за чотирма 
підсистемами, тобто структурно адміністративне порушення 
складається з чотирьох підсистем (обʼєкт, обʼєктивна сторона, 
субʼєкт, субʼєктивна сторона), та елементів, які входять до 
складу підсистеми (вина, мотив, мета) [4, с. 51]. 

Обʼєкт правопорушення – це те, на що воно посягає, чому 
завдає шкоди. 

Обʼєктивну сторону характеризують ознаки, що визна-
чають акт зовнішньої поведінки порушника. До них належать 
дії, їх шкідливі наслідки, причинний звʼязок між ними, місце, 
час, спосіб, знаряддя та засоби вчинення проступку. 

Субʼєктом адміністративного правопорушення чинний  
КУпАП визнає фізичну особу, яка досягла на момент вчинення 
віку, з якого настає адміністративна відповідальність (з 16 років).  

Субʼєктивну сторону становить, повʼязана із його вчи-
ненням, психічна діяльність особи. До її ознак належать вина, 
мотив і мета вчинення правопорушення. 
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Вина – основна і обовʼязкова ознака субʼєктивної сторони 
будь-якого адміністративного проступку. Це психічне ставлен-
ня особи до вчиненого нею суспільно шкідливого діяння і його 
наслідків, воно виявляється у формі умислу або необережності. 

Мотив і мета вчинення – факультативні ознаки субʼєк-
тивної сторони. Під мотивом розуміється усвідомлене особою 
внутрішнє спонукання, яким вона керувалася під час вчинення 
проступку. Мета – це протиправний результат, наслідок, якого 
прагне досягти особа вчиненням адміністративного правопо-
рушення [5]. 

Вивчення причин адміністративних правопорушень є до-
сить доцільними, адже такі знання допоможуть у правильному 
визначенні заходів щодо попередження правопорушень. Причи-
нами адміністративних правопорушень є ті, які залежать від 
особистісних властивостей порушника: погане знання законів, 
темперамент, наявність певних психічних відхилень, соціальні 
лиха. Зовнішні причини та умови: слабкий економічний розви-
ток, наслідком чого є системне безробіття, недоліки господарсь-
кої діяльності, упущення в культурно-виховній роботі, зокрема 
недостатня увага держави до сфери дозвілля неповнолітніх. 

Адміністративні правопорушення є одними з найбільш 
розповсюджених видів правопорушень серед неповнолітніх. 
Аналізуючи адміністративну практику, можна зробити висно-
вок, що найбільш поширеними серед неповнолітніх є право- 
порушення передбачені ст.178 КУпАП (розпивання спиртних 
напоїв у громадських місцях і поява в громадських місцях  
у нетверезому вигляді), а також ст.173 КУпАП (дрібне хулі- 
ганство) [1]. 

Попередження адміністративних правопорушень – це сис-
тема видів діяльності і заходів, спеціально визначених субʼєктів, 
як державних, так і громадських, спрямованих на усунення при-
чин і умов, які сприяють вчиненню правопорушень. 

Спеціальна профілактика адміністративних правопору-
шень є частиною соціального процесу, що ґрунтується на вико-
ристанні засобів, методів і прийомів для усунення негативних 
чинників, які можуть викликати вчинення адміністративних 
правопорушень. 



- 176 - 

До індивідуальної профілактики відносять загальний 
і  спеціальний вплив на особу, поводження якої свідчить про 
намір вчинення правопорушення, з метою створення умов для 
її законослухняного поводження [2, с. 76]. 

Проаналізувавши різні джерела, заходи попередження 
адміністративних правопорушень можна обʼєднати у групи: 
економічні, соціальні та технічні.  

Економічні – це заходи оздоровлення економіки країни 
в  цілому, економічний захист найменш забезпечених верств 
населення, надання пільгових кредитів неблагополучним 
сімʼям, першочерговість у працевлаштуванні.  

Соціальні заходи попередження адміністративних право-
порушень покликані впливати на різні соціальні інститути, 
адже ці вони мають досить сильний вплив на свідомість та 
життєві позиції особи і часто є однією із причин неправомірної 
поведінки.  

До технічних заходів попередження можна віднести різні 
технології, правила і засоби, які перешкоджають вчиненню 
правопорушень. 

Різні дослідники по-своєму класифікують профілактичні 
заходи адміністративних правопорушень, але всі вони ведуть 
до того, що потрібно усувати негативні чинники які впливають 
на особу, завчасно виявляти задумане правопорушення, здійс-
нювати належну охорону обʼєктів які можуть спокусити особу 
на здійснення правопорушення, контроль за особами, які схи-
льні до здійснення правопорушення, внести корективи у пра-
вову освіту громадян, збільшити обсяг покарання за здійснен-
ня адміністративного правопорушення. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОСОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 
ТА З ДІТЬМИ З БАГАТОДІТНИХ СІМЕЙ 

 
Сімʼя є природним середовищем первинної соціалізації 

дитини, якість і повнота якої значною мірою впливають на по-
дальший життєвий шлях особистості. Особливої уваги з боку 
соціальних служб потребує багатодітна сім`я, яка досить часто 
через економічну нестабільність в країні опиняється у склад-
них життєвих обставинах. Відповідно певні сімейні негаразди 
негативно позначаються на емоційному стані дітей, їхньому 
вихованні та соціалізації. 

Проблеми багатодітної сімʼї приділяли увагу Н. Крупська, 
А. Макаренко, В. Сухомлинський. В останнє десятиліття XX і по-
чаток XXI століття великий внесок у розробку різних аспектів 
проблеми багатодітної сімʼї та сімейного виховання внесли віт-
чизняні педагоги: А. Антонова, Ю. Азаров, А. Харчев, О. Звєрєва, 
О. Орлова, Т. Шульга, Т. Лодкіна. 

Але в умовах нинішньої демографічної кризи в Україні 
особливу актуальність набувають як теоретичні проблеми, 
повʼязані з багатодітною родиною, так і практичні питання со-
ціально-педагогічної роботи з такими сімʼями. 

Багатодітна сімʼя – це сімʼя, яка має у своєму складі трьох 
і більше дітей та виховує їх до вісімнадцятирічного віку.  
Кількість таких сімей постійно зменшується. Багатодітність 
розглядається фахівцями в області сімейних проблем як явище 
яке, тепер йде в минуле в міру трансформації суспільства,  
способу життя, зростання міст, руйнування усталених засад 
побуту [1, c. 56]. 

Ми вважаємо, що в сімʼї з двома та більше дітьми, зовсім 
інша виховна ситуація, ніж в родині з однією дитиною. Дітям 
доводиться ділити між собою любов, увагу, піклування батьків, 
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а «не купатися» в них, як це частенько випадає на долю єдиної 
дитини. Але це компенсується особливими відносинами і емо-
ційними звʼязками в їх загальному дитячому маленькому світі, 
де діти проводять багато часу, мають свої секрети, таємниці, 
сприйнятливими до радощів. 

Аналіз праць вчених доводить необхідність розробки  
методологічних основ упровадження інноваційних програм, 
технологій, орієнтованих на вдосконалення процесу навчання 
дітей з особливими потребами в загальноосвітній школі.  

Варто зауважити, що приблизно з середини 70-х років 
ХХ  ст. стали набувати все більшого поширення, перш за все 
в  економічно розвинутих країнах, нові підходи відносно людей 
з обмеженими можливостями, у тому числі і дітей, які можна 
визначити поняттям інтеграція. Суть таких підходів полягає 
в  тому, що інваліди не розглядаються як соціально ізольовані 
члени суспільства: їм створюються всі можливості для того, 
щоб вони могли брати участь у всіх видах і формах соціального 
життя разом і нарівні з іншими [2].  

Однією з особливо складних проблем в багатодітній сім`ї, 
на нашу думку, є виховання дитини з особливими освітніми 
потребами. Адже ці діти потребують особливої уваги, що до-
сить важко забезпечити в такому типі родини. Перші дослі-
дження проблем емоційної сфери батьків, які мають дітей із 
особливими потребами, належать зарубіжним авторам. Так, 
М.  Стоун описав проблеми сімей, які виховують дитину з по-
рушеннями у психофізичному розвитку, визначив види стресів 
таких родин, виділивши насамперед фінансовий, емоціональ-
ний, фізичний [3]. 

Порівняльний аналіз потреб сімей нетипової дитини в різ-
них країнах світу показує, що максимально можливу допомогу 
такій дитині можна надати не в ізольованій установі, а в при-
родних умовах, тобто за місцем проживання в сім`ї. У Англії, 
наприклад, місцеві органи влади забезпечують велику частину 
соціальних послуг дітям-інвалідам, мобілізуючи всі можливості 
для того, щоб допомогти їм жити удома. Ті, хто потребує додат-
кової підтримки, можуть відвідувати денний центр, що знахо-
диться в межах досяжності від їхнього будинку [4]. У Польщі 
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існує практика підготовки дітей з обмеженнями до інтеграції 
у  систему загальної освіти в родині або в спеціалізованих ден-
них центрах. Завдання соціального працівника і психолога – 
порадити батькам, де краще вчитися їхній дитині (відповідно 
до її індивідуальних можливостей і потреб) [5].  
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СМЕРТНА КАРА  

В СУЧАСНОМУ СВІТІ 
 

У законодавстві кожної сучасної країни значне місце віді-
грає кримінальне право. Люди завжди скоювали кримінальні 
правопорушення різного характеру, тому в кожній країні вини-
кла потреба передбачити певні кримінально-правові заходи за 
їх скоєння. На сучасному етапі розвитку законодавства таким 
наслідком стало покарання. Кримінальний кодекс України пе-
редбачає довічне позбавлення волі за вчинення особливо тяж-
ких злочинів і застосовується лише у випадках, спеціально пе-
редбачених КК України, якщо суд не вважає за можливе засто-
совувати позбавлення волі на певний строк [1].  
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Якщо проаналізувати законотворчий шлях, що пройшла 
Україна в правовому регулюванні цього питання, то Законом 
України від 17 червня 1992 р. було скасовано смертну кару.  
Однією з причин прийняття такого рішення стало бажання 
стати членом Ради Європи, де однією із обовʼязкових умов пе-
редбачалася відмова від смертної кари. Після прийняття 28 че-
рвня 1996 р. Конституції України, де задекларовано, що життя 
та здоровʼя людини і громадянина, її недоторканість та безпека 
є найвищою соціальною цінністю держави, рішенням Консти-
туційного Суду України № 11-рп/99 від 29 грудня 1999 р.  
визнано, що смертна кара суперечить Конституції України.  
Остаточно як вид покарання скасовано у 2000 р. 

Надалі Україна 28 листопада 2002 року ратифікувала 
Протокол № 13 Європейської конвенції про захист прав люди-
ни, яким забороняється застосування смертної кари за будь-
яких обставин. Згідно з цим положенням застосуванням смерт-
ної кари в Україні стало неможливим [2]. 

Нині дві третини країн світу законодавчо або на практиці 
відмовилися від застосування смертної кари. Смертну кару ска-
сували 96 країн; за всі злочини, окрім особливих обставин – 9; 
вищу міру покарання на практиці скасували 34 країни. Нато-
мість у 58 державах її вирішили зберегти. Однак, за даними 
правозахисної організації Amnesty International, у 2011 р. лише 
у 10% країн світу, у 20 зі 198, виконувалися смертні вироки. 
Загалом торік у всьому світі було страчено 676 людей [3].  
Майже весь час після здобуття Україною незалежності тривали 
суперечки щодо застосування смертної кари. Це повʼязано зі 
значною криміналізацією суспільства, різким зростанням кіль-
кості навмисних убивств за обтяжувальних обставин. За дани-
ми «Міжнародної амністії», до 1995 р. Україна мала один із най-
вищих у світі показників за кількістю страт. Офіційна статис-
тика свідчить, що в 1994 р. у країні було винесено 143 смертних 
вироки (тільки два помʼякшені) і 60 осіб страчено [4]. 

Поряд із цими країнами смертна кара широко застосову-
ється , на сьогоднішній день в Білорусії, Китаї, США та Ірані. 
Республіка Білорусь – єдина країна в Європі та СНД, яка не від-
мінила смертну кару. З 1999 р. кількість випадків смертної  
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кари поступово зменшується, а за 2015 рік жодна людина 
не  була страчена, хоча було винесено не менше двох смертних 
вироків. Такий вид покарання в Республіці Білорусь застосо- 
вується за вбивство представника іншої країни з метою прово-
кації чи війни; за міжнародний тероризм, злочин проти безпе-
ки людства; геноцид; застосування зброї масового ураження; 
навмисне вбивство осіб, які не мають засобів захисту; вбивство 
двох і більше осіб, у тому числі неповнолітніх; терористичний 
акт  тощо. 

Китай займає лідируючі позиції за кількістю страт. У цій 
країні смертна кара передбачається за такі злочини: зберігання 
чи поширення наркотиків; насильницькі злочини; нанесення 
шкоди національній безпеці; розкрадання або зберігання вибу-
хових речовин чи зброї; вживання алкоголю за кермом, що ста-
ло причиною загибелі людей; корупція тощо. Найчастіше смер-
тна кара в Китаї застосовується до корупціонерів. З 2000 р. за 
хабарі було страчено близько 10 тис. чиновників, ще 120 тис. 
отримали 10–20 років увʼязнення [5]. 

Смертна кара як міра покарання також застосовується 
в  31 штаті США. За даними «Міжнародної амністії» Флорида 
займає четверте місце в кількості страт, здійснених в США 
з  1976 р., коли Верховний Суд США схвалив нові закони про 
капітал. Флорида не має жодних ознак приєднання до 19 шта-
тів США, які вже скасували смертну кару [6]. 

У сучасному суспільстві не місце для такого антигуман-
ного, недемократичного, аморального виду покарання. Його 
застосування є незворотним процесом, шкоду від якого немож-
ливо виправити у разі помилки. В Україні, незважаючи на 
окремі законопроекти народних депутатів, прохання або поба-
жання громадян, на сьогоднішній день і думки не може бути 
про впровадження смертної кари.  
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СПАДКУВАННЯ ПРАВА  

НА ВКЛАД У БАНКУ 
 

Цивільне законодавство України визначає спадкування 
як перехід прав та обовʼязків (спадщини) від фізичної особи, 
яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців). Обʼєкт 
спадкування у вигляді певної сукупності прав і обовʼязків спад-
кодавця утворює поняття «спадщини». Одним із обʼєктів, який 
входить до складу спадщини, є право на вклад у банку.  

Спадкування права на вклад у банку – це перехід прав та 
обовʼязків спадкодавця за договором банківського вкладу до 
інших осіб в порядку спадкового правонаступництва [1, c. 6]. 

Цивільний кодекс України (далі – ЦК України) встанов-
лює спеціальні правила щодо спадкування права на вклад у ба-
нку. Відповідно до ст. 1228 ЦК України вкладник має право ро-
зпорядитися своїм правом на вклад у банку на випадок своєї 
смерті, склавши заповіт або зробивши заповідальне розпоря-
дження банку (фінансовій установі).  

У цивільно-правовій науці існує декілька підходів щодо 
правової природи розпорядження спадкодавця на вклад у бан-



- 183 - 

ку. Прихильники першої позиції, зокрема М. В. Гордон [2, с. 44–
47], С. В. Немьонова [3, с. 100], С. М. Лепех [4, с. 159] прирів- 
нюють розпорядження спадкодавця щодо вкладу у банку до 
заповіту. Так, С. В. Немьонова вказує, що заповідальне розпоря-
дження – це заповіт, який містить визначених спадкоємців та 
належні їм частки у майні (грошовому вкладі). Складаючи за-
повідальне розпорядження, особа вирішує долю свого права на 
вклад аналогічно до заповіту. Одні заповідальні розпоряджен-
ня можуть існувати окремо від заповіту та бути прирівняними 
до останнього за юридичною силою, а інші можуть бути лише 
складовою частиною заповіту [3, с. 100]. 

Прихильники другої групи визначають розпорядження 
вкладника банку як договору на користь третьої особи. Так, 
Б. С.  Антімонов і К. О. Граве зазначають, що це особливий випа-
док договору на користь третьої особи, який укладається на 
випадок смерті. А тому право третьої особи на вклад не вини-
кає до смерті вкладника; відтак заява третьої особи про бажан-
ня скористатися вкладом за життя вкладника позбавлена юри-
дичного значення [5, с. 90–91]. 

Є. О. Рябоконь вказує, що розпорядження не є заповітом, 
оскільки воно випливає з імперативних норм щодо порядку та 
процедури посвідчення заповітів, які, крім нотаріусів, можуть 
бути посвідчені лише особами, коло яких вичерпно викладене 
у  ст.ст. 1251–1252 ЦК України [6, с. 43]. О. Є. Кухарєв звертає 
увагу на те, що серед посадових і службових осіб, які мають 
право засвідчувати заповіти, не визначено посадових осіб бан-
ківських установ щодо засвідчення розпоряджень вкладників 
[7, с. 202]. Л. В. Лещенко зазначає, що заповідальне розпоря-
дження адресується виключно банку і може стосуватися лише 
права на вклад [8]. 

На думку Ю. В. Желіховської, природа розпорядження 
правом на вклад залежить від форми його закріплення. У випад-
ку, коли таке розпорядження міститься в окремій заяві, воно є 
одностороннім правочином. Якщо ж розпорядження вкладника 
міститься в договорі банківського вкладу, то воно є умовою 
цього договору, що наближає договір банківського вкладу до 
договору на користь третьої особи [9, с. 141]. 
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Слід зазначити, що норма про спадкування права на 
вклад у банку розміщена у главі 84 ЦК України «Загальні поло-
ження про спадкування». Однак, у самій статті 1228 ЦК України 
жодних посилань на те, що таке розпорядження прирівнюється 
до нотаріально посвідченого заповіту (як стосовно запо- 
вітів, посвідчених у порядку ст. 1252 ЦК України) або  
є ним – немає.  

Це дає підставу окремим науковцям дійти висновку, що 
розпорядження вкладника банку з огляду на його правову рег-
ламентацію в ст. 1228 ЦК України не є заповітом, та не прирів-
нюється до заповіту, що посвідчений іншою посадовою, служ-
бовою особою (ст. 1252 ЦК України). Однак стосовно права на 
вклад таке розпорядження матиме однакову із заповітом силу, 
хоча воно ним і не є.  
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ДО ПИТАНЬ РЕФОРМУВАННЯ  

ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ  
ПАРКУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 

 
Нововведення у правилах дорожнього руху – це спроба 

зробити Україну більш сучасною. З часом деякі норми втрача-
ють свою актуальність, а інші потребують оновлення чи впро-
вадження. Сьогодні у великих містах гостро постало питання 
про стихійне паркування. Нові правила стоянки та зупинки ав-
томобілів покликанні це ліквідувати. У даній науковій роботі 
розглянуто основні нововведення у сфері паркування транспо-
ртних засобів та доцільність їх впровадження. 

Верховна Рада у грудні 2017 року ухвалила Закон 
№  2262-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо реформування сфери паркування транспортних 
засобів» [1]. Проте чинності він набув лише через 180 днів 
з  дня його підписання президентом України, а саме 27 вересня 
2018 року [2]. 

У результаті дослідження виявлено, що головне нововве-
дення – це те, що уповноважені особи зможуть виносити пос-
танови по справі про адміністративне правопорушення, зафік-
соване в режимі фотозйомки (відеозапису) без участі особи, яка 
притягається до адміністративної відповідальності. Крім того, 
уточнені умови евакуації автомобілів на штрафмайданчик.  

Детальніше розглянемо зміни редакції Кодексу України 
про адміністративні правопорушення від 27.09.2018 року. Від-
тепер, згідно статті 14-2 КУпАП, субʼєкти несуть відповідаль-
ність за адміністративні правопорушення у сфері правил зу- 
пинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксовані 
в режимі фотозйомки (відеозапису). Відповідно до цих норм 
закону, якщо недодержання правил, передбачених статтями 
122 та 152-1 цього Кодексу, зафіксовано в режимі фотозйомки 
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(відеозапису), посадова особа уповноваженого підрозділу  
Національної поліції або інспектор з паркування зобовʼязані 
розмістити на лобовому склі транспортного засобу копію пос-
танови або повідомлення (якщо не можливо встановити відпо-
відальну особу на місці вчинення правопорушення) про притя-
гнення до адміністративної відповідальності [3]. 

Варто зауважити, що Олексій Білошицький, заступник 
начальника Департаменту патрульної поліції, окремо підкрес-
лив, що нарешті в законі чітко визначено випадки, коли авто-
мобіль можуть евакуювати, стаття 265-4 КУпАП [4]. Загалом 
уточнення торкнулися особливо суперечливого третього абза-
цу: «У разі якщо розміщення затриманого транспортного засо-
бу суттєво не перешкоджає дорожньому руху, такий транспор-
тний засіб не може бути доставлений для зберігання на спеціа-
льний майданчик» [5]. 

При тимчасовому затриманні транспортного засобу місце 
його розташування буде фіксуватися в режимі фотозйомки (ві-
деозапису). Інформація буде передаватися на номер мобільно-
го телефону та на адресу електронної пошти, зазначені належ-
ними користувачами або особами, за якими зареєстрований 
автомобіль. Повернення затриманого транспортного засобу 
відбуватиметься невідкладно після сплати штрафу та вартості 
послуги із його транспортування та зберігання. Передбачено 
також запровадження обовʼязкового страхування цивільної 
відповідальності субʼєкта господарювання, що надає послуги із 
транспортування та зберігання транспортних засобів, на випа-
док заподіяння шкоди при здійсненні цих операцій. 

У ході дослідження також виявлено дискусійне питання 
про автомобілі на єврономерах. Принаймні тепер, евакуювати 
такі транспортні засоби можливо і без особи-порушника, але 
платити штрафи за недотримання правил дорожнього руху 
на  таких автомобілях повинна буде та людина, яка офіційно 
ввезла його в країну, навіть якщо вона не здійснювала право-
порушення. А це означає, що більшість реальних порушників 
зможуть уникнути відповідальності. 

Отже, аналізуючи проведене дослідження помітно, що 
нововведення у сфері паркування транспортних засобів на-
ближені до правил у розвинених країнах, але необхідним вба-
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чається доопрацювання низки аспектів і головне -привести 
реформи у дійсність. Можливо, дуже скоро ми побачимо ці пра-
вила в дії і вулиці наших міст стануть більш комфортними як 
для пішоходів, так і для водіїв. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОВЕДІНКИ  

В СУЧАСНОМУ КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ  
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

 
Громадянське суспільство являє собою сферу неполітич-

ного і некомерційного спілкування, взаємодії, самоорганізації 
та самоврядування активних індивідів. Цю сферу формують 
специфічні суспільні інститути, незалежні від держави (влади) 
та ринку (бізнесу). Час і досвід багатьох країн довів, що такі  
інститути є важливими субʼєктами прогресу та ймовірними 
провідниками конструктивних політико-правових, соціально-
економічних, духовно-культурних трансформацій. В Україні 
становлення громадянського суспільства має тривалу історію. 
Власне, громадянському суспільству країна завдячує збере-
женням соціокультурної самобутності і політичної ідентичнос-

http://zakon.rada.gov.ua/laws/
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ті. Але проблематика його участі в прогресивному поступі ак-
туалізувалася чи не найбільше саме з моменту здобуття краї-
ною незалежності. А нині, як ніколи раніше, його діяльної ролі 
вимагає гострота внутрішніх протиріч у суспільстві та нетриві-
альність зовнішніх викликів. 

Громадянське суспільство є вкрай неоднорідним і зага-
лом важко піддається безпосередньому оцінюванню, у т. ч. 
в  аспекті внеску в соціальноекономічний розвиток [1]. Громад-
ське середовище поділяється насамперед на: 1) професійне 
й  організоване (зареєстровані і / або легалізовані організації)$ 
2) стихійне й неформальне (спонтанні громадські ініціативи та 
рухи). Щодо перших є підстави розраховувати на хоча б якусь 
кількісну й якісну інформацію для аналізу. Водночас така  
інформація майже не акумулюється щодо спонтанних рухів та 
ініціатив. Крім того, навіть сукупність професійних організацій 
є дуже фрагментованою та різноплановою за діяльністю. І ця 
проблема має глобальний масштаб.  

Тому організації громадянського суспільства (а стихійні 
рухи й поготів) у більшості країн світу все ще не охоплено пов-
ноцінним статистичним обліком й  інформаційно-адміністра- 
тивним моніторингом. Загальні тенденції надзвичайно широ-
кого різноманіття форм і способів прояву громадянського сус-
пільства доповнюються в Україні ще однією проблемою: у со- 
ціумі ще не склалася відповідна традиція враховувати громад-
ські зусилля у різних сферах життя, власне у громадському се-
редовищі ще не сформувалося розуміння важливості націо- 
нального обліку його активності. 

Отже, неточності обліку є наслідком того, що структура 
організованого громадського сектору залишається не зʼясова- 
ною до кінця. Із аналізу фахових джерел випливає, що можна 
вважати консенсусною лише точку зору про недоцільність від-
несення політичних партій до цього сегменту суспільного жит-
тя. Проте сумнівною є й приналежність до нього організацій 
роботодавців, бізнес-асоціацій, кооперативів, кредитних спілок, 
органів самоорганізації населення тощо. Адже ці організації 
не  завжди чітко відповідають визнаним критеріям організації 
громадянського суспільства. 
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Проте, сьогодні ми спостерігаємо те, що громадянське сус-
пільство починає активно себе проявляти передусім в контексті 
створення визначених соціоекономічних благ. Тому доцільно 
сприймати його вплив крізь призму категорій попиту на вказані 
блага й їхньої пропозиції. На цій основі можна стверджувати, що 
в Україні громадянське суспільство: 1) формує попит на соціо- 
економічні блага; 2) забезпечує пропозицію цих благ; 3) контро-
лює різноманітні параметри участі інших субʼєктів у відносинах 
щодо споживання та виробництва цих благ. Для виконання за-
вдань із кожного напряму громадськість напрацювала/присто- 
сувала і використовує відповідні інструменти.  

Реалізуючи завдання за напрямом формування та реалі-
зації попиту, громадянське суспільство створює і поширює за-
пити на певні соціоекономічні блага, формує стандарти щодо 
суті, якості та способів споживання цих благ. Крім того, воно 
транслює поведінкові настанови щодо «недостойних» (деструк-
тивних) благ, присутність яких загальновизнано має бути об-
меженою. Для цього громадянське суспільство в Україні вико-
ристовує, найперше, соціально-виховні практики, націлені на 
боротьбу зі шкідливими стереотипами. Тут можна згадати 
«Пласт» – українську скаутську організацію, метою якої є все- 
бічне виховання й сприяння самореалізації молоді на засадах 
загальнолюдських чеснот. Організація застосовує унікальну 
методику виховання, в основі якої – навчання через гру та пра-
цю, гурткова система виховання, заохочення самоврядування. 

Громадські ЗМІ як інструмент соціоекономічного впливу 
громадянського суспільства каналізують громадську самоор-
ганізацію. Одним із прикладів таких ЗМІ є мережа блогів (бло-
госфера) – віртуальних майданчиків, де автори обмінюються 
досвідом і отримують «живі» приклади вирішення проблем. 
Громадянське суспільство широко використовує й інструмент 
громадянської освіти, популяризуючи – через безкоштовні 
освітні заходи – знання, які допомагають громадянам зрозумі-
ти суть соціально-економічних явищ. 

Громадська експертиза як контрольний інструмент офі-
ційно функціонує в Україні з 2008 р., коли було схвалено відпо-
відну постанову Кабінету Міністрів України, з процедурою  
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такої експертизи. Примітно, що чинна редакція цього порядку 
є  результатом саме громадського лобіювання і підготовлена за 
безпосередньої участі громадських активістів [9]. Громадське 
посередництво (медіація) – це контрольний інструмент, на- 
цілений на залагодження конфліктів у процесі створення/ 
споживання соціоекономічних благ. Медіація пропонує альтер-
нативу традиційним способам вирішення протиріч (арбітражу 
і  судовим практикам), які передбачають залучення третьої осо-
би (судді). Медіація спонукає учасників конфлікту взаємо- 
діяти безпосередньо один з одним для подолання суперечок. 
Громадський медіатор не є суддею і не формулює готові рішення 
для сторін: він забезпечує перемовини між ними, «підводячи» їх 
до самостійного пошуку взаємовигідних позицій [11]. Реалізую-
чи завдання за напрямом забезпечення пропозиції, організації 
громадянського суспільства надають безкоштовні/дешеві про-
фесійні соціальні, юридичні та інші послуги, максимально зоріє-
нтовані на потреби конкретної цільової групи. 

Таким чином, методичні підходи, які засновано на стати-
стичних показниках і які використовують сьогодні в Україні 
для аналізу функціонування громадянського суспільства, не 
дають змоги адекватно оцінити напрями та силу його соціое-
кономічного впливу. Удосконалення цих підходів передбача-
ють, найперше, впорядкування структури сектору громадянсь-
кого суспільства, і на цій основі – уточнення кількісних тенден-
цій його розвитку. Автор вважає, що до цього сектору треба 
відносити передовсім ті організації, які є найменш суперечли-
вими з точки зору онтології громадянського суспільства й які 
найбільше відповідають критеріям неприбутковості, комер-
ційної та політичної нейтральності. 
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В умовах реформування публічних органів проблема 

встановлення сутності адміністративно-юрисдикційної діяль-
ності Національної поліції України постає по-новому та вимагає 
теоретичного обґрунтування, оскільки функціонування новос-
твореної поліції виводить нові форми адміністративно-
юрисдикційної діяльності. 

Адміністративно-юрисдикційна діяльність має певні осо-
бливості, які не дозволяють ототожнювати її з іншими видами 
діяльності органів виконавчої влади. Тому для визначення цих 
особливостей необхідно проаналізувати різні наукові підходи 
до визначення понять «адміністративна діяльність», «адмі- 
ністративна юрисдикція» та «адміністративно-юрисдикційна 
діяльність». 

Сьогодні в науці адміністративного права вирізняють 
широке і вузьке поняття адміністративної юрисдикції. Насам-
перед, необхідно дати визначення терміна «юрисдикція». Це 
слово (jurisdictio) латинського походження, складається з двох 
основ: jus – право та dico – кажу [1, с. 870] та означає сукупність 
встановлених законом повноважень відповідних державних 
органів вирішувати правові спори і справи про правопорушен-
ня, тобто оцінювати дії фізичної особи або іншого субʼєкта пра-
ва з точки зору їхньої правомірності, застосовувати юридичні 
санкції до правопорушників.  

Що ж стосується поняття «адміністративна юрисдикція», 
то становлення до нього в науці неоднозначне. 

У широкому розумінні адміністративна юрисдикція, на 
думку Н. Г. Саліщевої – це окремий вид виконавчої та розпоря-
дчої діяльності, що повʼязана з можливістю реалізації в приму-
совому порядку відповідних адміністративно-правових актів, 
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які визначають права та обовʼязки учасників матеріальних  
адміністративних правовідносин [2, с, 75]. Особливості такого 
підходу дали підстави для вузького тлумачення змісту адмініс-
тративної юрисдикції. 

М. М. Тищенко вважає, що адміністративна юрисдикція 
полягає в розгляді адміністративно-правових спорів, справ про 

адміністративні правопорушення у встановленій законом ад-

міністративно-процесуальній формі спеціально уповноваже-

ними на те органами, які наділені правом розглядати спори та 
накладати адміністративні стягнення [3, с. 196]. 

У ряді наукових розробок, де розглядається питання ад-

міністративної юрисдикції, за основу взято позицію щодо того, 
що адміністративна юрисдикція є частиною виконавчо-

розпорядчої діяльності: підзаконної, правозастосовної, правоо-

хоронної за своїм характером. 

Таким чином, позиція широкого розуміння адмініст- 

ративної юрисдикції охоплює питання, що виникають у специ-

фічній сфері правовідносин між державою та громадя- 

нином, передусім під час реалізації державної виконавчої  

функції. 

Отже, під категорією «адміністративно-юрисдикційна ді-

яльність Національної поліції» слід розуміти здійснювану в чі-
тко регламентованій формі суспільних правовідносин, які ви-

никають під час здійснення підрозділами Національної поліції 

правоохоронну діяльність, що охоплює розгляд справ про ад-

міністративні правопорушення і прийняття владних рішень 
(актів) у встановленому законом порядку і формах, з метою 

досягнення певних правових результатів, повʼязаних із засто-

суванням заходів адміністративного примусу до порушників 

чинного законодавства у сфері функціонування Національної 

поліції. 

До властивостей адміністративно-юрисдикційної діяль-
ності належить: правовідносини за участю національної полі-

ції; наявність правового спору; основою адміністративно-

правових спорів, у процесі вирішення яких здійснюється пра-

вова оцінка поведінки сторін, є індивідуальні адміністративні 
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справи; адміністративно-юрисдикційна діяльність через свою 

суспільну значущість потребує належного процесуально-

правового регулювання. 
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ  

ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ 
 

Конституція України визнає нашу державу як демокра-
тичну, соціальну, правову. В ході розвитку та міжнародного 
співробітництва країн найважливішим завданням є забезпе-
чення прав і свобод людини, створення умов, відповідно до 
яких у суспільстві підтримується режим поваги до іншої люди-
ни, здійснюється органічний розвиток кожного індивіда, і, без-
умовно, гарантування життя, недоторканності та безпеки.  

В процесі численних реформ в Україні було створено ме-
ханізм захисту та охорони прав і свобод людини. Прикладом 
такого є Національна гвардія України – орган, призначений для 
виконання завдань із захисту та охорони життя, прав, свобод 
і  законних інтересів громадян, суспільства і держави від зло-
чинних та інших протиправних посягань, охорони громадського 
порядку та забезпечення громадської безпеки, а також у взаємодії 
з правоохоронними органами – із забезпечення державної без-
пеки і захисту державного кордону, припинення терористичної 
діяльності, діяльності незаконних воєнізованих або збройних 
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формувань (груп), терористичних організацій, організованих 
груп та злочинних організацій [1]. Особливістю даного органу 
є  діяльність військового формування з правоохоронними  
функціями, яка є предметом адміністративно-правового регу-
лювання та змінюється в залежності від адміністративно-
правових режимів з виконання функцій у статусі сили охорони 
правопорядку за умов мирного часу (з підпорядкуванням Міні-
стерству внутрішніх справ України) та під час запровадження 
надзвичайного стану до дій в статусі військової сили при ре-
жимі воєнного стану (з підпорядкуванням Збройним силам 
України) [2, с. 101]. 

Правове регулювання даної структури здійснюється За-
коном «Про Національну гвардію України», прийнятим на по-
чатку збройної агресії Росії проти України 13 березня 2014 ро-
ку. Аналіз даного нормативно-правового акту дає змогу виді-
лити напрямки держави з ефективної реалізації правоохорон-
них функцій, вирізняючи особливості даного органу, насампе-
ред: 1) захист та охорону життя, прав, свобод і законних інте-
ресів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших 
протиправних посягань, охорона громадського порядку та за-
безпечення громадської безпеки; 2) виконання ним правоохо-
ронної функції визначено одним з головних завдань, не зважа-
ючи на підвідомчість декільком Міністерствам України; 3) ви-
конання його співробітниками обовʼязків на професійній осно-
ві; 4) працівники Національної гвардії України можуть мати 
спеціальні звання, формений одяг, знаки розрізнення; 5) пра-
цівники Національної гвардії України мають право застосову-
вати заходи державного примусу; 6) працівники Національної 
гвардії України мають додаткові соціально-правові гарантії 
[2,  с. 37]. 

Удосконалення діяльності Національної гвардії України 
продовжується і держава ставить на меті заходи реалізації 
принципу «доброчесності», який в рамках реформування та 
поступового наближення до стандартів НАТО виступає ефек-
тивним та потужним засобом боротьби з корупцією і сприяє 
підвищенню рівня довіри громадськості до сектору безпеки 
та  оборони  України.  
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З метою прозорості та законності діяльності Націо- 

нальної гвардії України до обовʼязків командування даного  
органу входить визначення загальних засад діяльності Націо-

нальної гвардії України щодо запобігання і виявлення ко- 

рупції, які втілюються в щорічних антикорупційних програмах 
відповідно до Конституції України, Закону України «Про запо-

бігання корупції» та методологічних рекомендацій, вста- 
новлених  КМУ. 

Варто зазначити, що важливою складовою службово-

бойової діяльності Національної гвардії України є міжнародне 
співробітництво, яке має особливе значення і являється необ-

хідною умовою інтеграції України до європейських і євроатла-
нтичних структур безпеки. Міжнародне співробітництво Наці-

ональної гвардії України спрямоване на зміцнення довіри між 
державами і розвиток двостороннього співробітництва з ін-

шими країнами у правоохоронній та військовій сфері. На сього-

днішній день діє 13 міжнародних договорів міжвідомчого хара-

ктеру з правоохоронними структурами іноземних держав в то-
му числі США, Італії, Португалії та інших. 

Тож, зʼясувавши місце і роль Національної гвардії України 
очевидно, що її діяльність відіграє значну роль у процесі забез-

печення захисту конституційного ладу, громадського порядку 

й безпеки, прав і свобод громадян.  
Сфера державного управління потребує удосконалення, 

зокрема деталізація законодавства, визначення взаємодії  

Національної гвардії України з іншими правоохоронними орга-

нами, а також модель розвитку та взаємодії в міжнародній  
діяльності. 

 
–––––––––––––––– 
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АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  

ЗА ЖОРСТОКЕ ПОВОДЖЕННЯ З ТВАРИНАМИ 
 

Протягом багатьох років в Україні існує проблема жорс-
токого поводження з тваринами. Щороку дана ситуація погір-
шується, люди залишають їхна вулиці, знущаються, калічать 
і  вбивають беззахисних істот. 

У ч. 1 ст. 89 Кодексу України про адміністративні право-
порушення поняття жорстокого поводження з тваринами 
означає знущання над тваринами, завдання побоїв або вчинен-
ня інших насильницьких дій, що завдали тварині фізичного 
болю, страждань і не спричинили тілесних ушкоджень, каліцт-
ва чи загибелі, залишення тварин напризволяще, у тому числі 
порушення правил утримання тварин [1]. 

У 2017 році Верховна Рада України посилила покарання 
за жорстоке поводження з тваринами, прийнявши Закон  
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо запровадження гуманного ставлення до тварин» 
від 22.06.2017 № 2120-VIII, відповідно до якого були внесені 
зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушен-
ня, Кримінального кодексу України та Закону України «Про  
захист тварин від жорстокого поводження» [2]. 

Відповідно до змін Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, штраф за знущання над тваринами, завдання 
побоїв або вчинення інших насильницьких дій, каліцтва чи за-
гибелі, залишення тварин напризволяще, у тому числі пору-
шення правил утримання тварин, встановлюється від двохсот 
до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 
з  конфіскацією тварини, якщо перебування тварини у власни-
ка становить загрозу для її життя або здоровʼя. 

Якщо ті самі дії, вчинені стосовно двох і більше тварин, 
або групою осіб, або особою, яку протягом року було піддано 
адміністративному стягненню за таке саме порушення, пропа-
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ганда жорстокого поводження з тваринами, накладається 
штраф від трьохсот до пʼятисот неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або адміністративний арешт на строк до 
пʼятнадцяти діб з конфіскацією тварини, якщо перебування 
тварини у власника становить загрозу для її життя або  
здоровʼя. 

За насильницькі дії стосовно тварин, спрямовані на задо-
волення статевої пристрасті, накладається штраф від двохсот 
до пʼятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 
з  конфіскацією тварини, якщо перебування тварини у власни-
ка становить загрозу для її життя або здоровʼя [1]. 

У ст. 18 Закону України «Про захист тварин від жорстоко-
го поводження» зазначено, що при поводженні з тваринами 
не  допускається:  

1) використання оснащень, інвентарю, що травмують 
тварин; 

2) примушування тварин до виконання неприродних для 
них дій, що призводять до травмувань;  

3) нанесення побоїв, травм з метою примушування тва-
рин до виконання будь-яких вимог;  

4) використання тварин в умовах надмірних фізіологіч-
них навантажень тощо.  

Забороняється:  
1) розведення тварин з виявленими генетичними зміна-

ми, що спричиняють їм страждання;  
2) розведення тварин зі спадково закріпленою агре- 

сивністю; 
3)примушування до нападу одних тварин на інших, крім 

випадків використання собак мисливських порід, інших ловчих 
звірів та птахів для полювання;  

4) проведення генетичних змін на тваринах;  
5) застосування до тварин фармакологічних та механіч-

них засобів допінгу;  
6) інші дії чи бездіяльність, що суперечать принципам за-

хисту тварин від жорстокого поводження [3]. 
Отже, будь-які насильницькі дії, пропаганда жорстокого 

поводження з тваринами, знущання, завдання побоїв, пору-
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шення правил утримання, тягнуть за собою адміністративну та 
кримінальну відповідальність.  
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ЩОДО ПРОБЛЕМАТИКИ ЗБЕРЕЖЕННЯ  
УКРАЇНСЬКИХ ЛІСІВ ТА ЗАПОБІГАННЯ  

НЕЗАКОННОМУ ВИВЕЗЕННЮ 
НЕОБРОБЛЕНИХ ЛІСОМАТЕРІАЛІВ 

 
Сьогодення України шокує та дивує щохвилини. Багато 

питань є невирішеними та незакритими. Так, наприклад, виру-
бка лісу в Україні досягає масштабів екологічного лиха. Лише 
за останні кілька років кількість лісів зменшилася на 11% і це 
лише за даними офіційних джерел. 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо охорони пралісів згідно Рамкової кон-
венції про охорону та сталий розвиток Карпат» був схвалений 
Верховною Радою 23 травня 2017 року. 

Екологи неодноразово закликали Верховну Раду ухвали-
ти закон про захист пралісів від вирубки, оскільки вони фор-
мують унікальну екосистему, де живуть рідкісні види тварин. 
Документ дає визначення таких понять, як «природні ліси», 
«праліси», «квазіпраліси» та встановлює особливий правовий 
режим їх збереження та охорони. Праліси – це древній ліс, який 
не був змінений під впливом людини. Праліси формувалися 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3447-15#o61
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в  режимі повної недоторканності з боку людини. В Європі вони 
складають 0,02% усіх лісів, в Україні – 0,24% усіх лісів [1]. 

Законом забороняються всі види рубок, будівництво спо-
руд, прокладання шляхів, випасання худоби, промислова заго-
тівля недеревинних лісових продуктів, проїзд транспортних 
засобів (крім доріг загального користування та служби лісової 
охорони).  

Також вводиться адміністративна відповідальність за 
порушення вимог охорони природніх лісів, пралісів, квазіпралі-
сів. Крім того, перевезення поза митним контролем лісомате- 
ріалів буде каратися позбавленням волі на термін від 3 до 5 
років. Відповідні зміни внесено до Кодексу України про адміні-
стративні правопорушення, Лісового кодексу України та Зако-
ну України «Про природно-заповідний фонд». 

3 липня 2018 року Парламентом було ухвалено Закон 
України «Про внесення змін до Закону України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження 
українських лісів та запобігання незаконному вивезенню необ-
роблених лісоматеріалів». Він передбачав посилення криміна-
льної відповідальності за контрабанду лісу.  

Окрім того, Законом тимчасово, строком на 8 років, пла-
нувалося заборонити вивезення за межі митної території Укра-
їни в митному режимі експорту деревини паливної (дров) [2]. 
Президент України ветував цей Закон через невідповідність 
його міжнародним зобовʼязанням України [3]. Разом з тим він 
подав до Парламенту пропозиції виключити норму про вве-
дення мораторію на експорт дров, встановивши захисні заходи, 
спрямовані на збереження українських лісів. 

Насправді проблема полягає не лише у вирубці і переве-
зенні через кордон дров, а й у тому, що в Україні зовсім не за-
стосовується система обліку деревини, завдяки якій можна  
контролювати всі перевезення та зміни від моменти виса-
дження лісових масивів до моменту переробки деревини у дро-
ва, меблі та ін. 

Крім того, для лісових господарств України досі не вста-
новлено норми якості деревини, що автоматично надає  
можливості обходити будь-які закони і дозволяє вирубувати 
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і  вивозити будь-яку кількість деревини будь-якої якості. Для 
цього лише потрібно назначити санітарну вирубку лісу через 
невідповідність «якості» деревини, після цього найкращі дере-
ва записують як такі, що мають низьку якість або ж хворі і далі 
за низькими цінами продають їх приватним фірмам, що далі 
офіційно продає деревину за кордон. Отже, якщо не змінити 
стандарт для вирубки лісів, то ні один закон не зможе заборо-
нити вирубку на офіційному рівні, оскільки завжди залишати-
меться обхідний спосіб, що було приведено вище [4]. 

Ще однією причиною масової вирубки є неефективність 
статті 246 Конституції України щодо незаконної вирубки лісів 
[5]. Номінально даний закон існує, проте результати його дії 
вражають не з гарної сторони. В минулому році, наприклад, до 
суду надійшла лише 181 справа, більшість з них закінчилася 
дисциплінарними покараннями у вигляді штрафів або ж доган 
за масову вирубку лісів. Лише проти 4 осіб було порушено кри-
мінальні справи. 

Проблема полягає не тільки у недосконалості законодав-
чих актів України, але й у загальноекономічній ситуації у краї-
ні. Люди, що живуть і працюють на вирубках лісів вимушені це 
робити через те, що у областях, де вони проживають просто 
немає іншої роботи [6]. Через цю саму причину ми часто сти- 
каємося і зі службовою недбалістю у працівників лісових  
господарств.  

Отже, як можна побачити вище причин для процвітання 
незаконного бізнесу з вирубування та продажу української де-
ревини закордон дуже велика кількість. Сюди можна віднести 
і  недосконалість або ж фактичну відсутність норм або ж зако-
нів, що регулювали б процеси вирубки лісів, надали б можли-
вість контролювати цей процес, знаходити і карати у випадках 
незаконних дій, що стосуються лісових господарств винних, 
починаючи зі звичайних працівників та керівників лісових гос-
подарств, закінчуючи всіма іншими органами та людьми, що 
займалися вирубкою лісів у достатній мірі для того, щоб роби-
ти це для них було фактично невигідно. 

Також варто враховувати необхідність створення спе- 
ціальних підрозділів, що мають займатися контролюванням 
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стану українських лісових господарств, слідкувати за законніс-
тю рішень, що приймають їх працівники стосовно вирубування 
лісів. Необхідно переймати європейську практику слідкування 
за лісовими масивами, коли кожне дерево контролюється від 
моменту його висадження і аж до моменту його переробки. 
Треба підвищити покарання за незаконну вирубку лісових ма-
сивів, щоб навіть найменша вирубка каралася величезними 
штрафами або ж кримінальною відповідальністю. 

Разом з тим Закон України, що був ветований та відправ-
лений на доопрацювання президентом має зробити перший 
крок на шляху до реформування даної галузі, що у підсумку має 
суттєво зменшити проблеми з вирубкою.  
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БУЛІНГ ЯК ПРОЯВ ЖОРСТОКОСТІ  
СЕРЕД ПІДЛІТКІВ 

 
Булінг (від англ. bully – хуліган, залякувати) – форма на-

сильства у вигляді травлі, бойкоту, насмішок, дезінформації, 
псування особистих речей, фізичній розправі, тощо. 
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Розрізняють такі види боулінгу: 
– фізичний булінг – штовхання, підніжки, зачіпання, 

бійки, стусани, ляпаси, «сканування» тіла, нанесення тілесних 
ушкоджень тощо. 

– економічний булінг – крадіжки, пошкодження чи 
знищення одягу та інших особистих речей жертви, вимагання 
грошей тощо. 

– психологічний булінг – принизливі погляди, жести, 
образливі рухи тіла, міміки обличчя, поширення образливих 
чуток, ізоляція, ігнорування, погрози, жарти, маніпуляції, шан-
таж тощо. 

– сексуальний булінг – принизливі погляди, жести, об-
разливі рухи тіла, прізвиська та образи сексуального характе-
ру, зйомки у переодягальнях, поширення образливих чуток, 
сексуальні погрози, жарти тощо. 

– кібербулінг – приниження за допомогою мобільних 
телефонів, Інтернету, інших електронних пристроїв (пересилка 
неоднозначних фото, обзивання по телефону, знімання на  
відеобійок чи інших принижень і викладання відео в мережу 
Інтернет, цькування через соціальні мережі) [1]. 

Образливі прізвиська, глузування, піддражнювання, під-
ніжки, стусани з боку одного або групи учнів щодо одноклас-
ника чи однокласниці – це ознаки нездорових стосунків, які 
можуть призвести до цькування – регулярного, повторюваного 
день у день знущання. Регулярне та цілеспрямоване нанесення 
фізичної й душевної шкоди стало обʼєктом уваги науковців 
і педагогів, починаючи з 70-х років минулого століття, й отри-
мало спеціальну назву – булінг. 

Прикметною ознакою булінгу є довготривале «відторг-
нення» дитини її соціальним оточенням. Найчастіше булінг ві-
дбувається в таких місцях, де контроль з боку дорослих мен-
ший або взагалі його нема. Це може бути шкільний двір, сходи, 
коридори, вбиральні, роздягальні, спортивні майданчики.  

У деяких випадках дитина може піддаватися знущанням 
і  поза територією школи, кривдники можуть перестріти її на 
шляху до дому. Навіть удома жертву булінгу можуть продовжу-
вати цькувати, надсилаючи образливі повідомлення на теле-
фон або через соціальні мережі. 
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За даними різних досліджень, майже кожен третій учень 
в Україні так чи інакше зазнавав булінгу в школі, потерпав від 
принижень і глузувань: 10% – регулярно (раз на тиждень і час-
тіше); 55% – частково піддаються знущанню з боку одноклас-
ників; 26% – батьків вважають своїх дітей жертвами булінгу. 

Жертви булінгу переживають важкі емоції – почуття 
приниження і сором, страх, розпач і злість. Булінг вкрай нега-
тивно впливає на соціалізацію жертви, спричиняючи: 

- неадекватне сприймання себе – занижену самооцінку, 
комплекс неповноцінності, беззахисність; 

- негативне сприймання однолітків – відсторонення від 
спілкування, самотність, часті прогули у школі; 

- неадекватне сприймання реальності – підвищену три-
вожність, різноманітні фобії, неврози; 

- девіантну поведінку – схильність до правопорушень, 
суїцидальні наміри, формування алкогольної, тютюнової чи 
наркотичної  залежності  [2]. 

Управління ювенальної превенції Національної поліції 
України разом з Українським інститутом дослідження екстремі-
зму розпочали спільний проект із протидії булінгу – «Маю право 
бути собою». Зазначається, що проект було розпочато після ви-
ходу статті активіста учнівського самоврядування, учня 9-го 
класу Павла Шатила «Проблема булінгу очима підлітка». 

Цей хлопець разом з однолітками провів анонімне інтер-
нет-анкетування на тему «Чи знайоме вам поняття булінг?», за 
результатами якого виявилося, що 52% підлітків не усвідом-
лювали, що є таке поняття і така проблема, але були учасника-
ми цього негативного явища. Водночас на запитання «Чи ста-
вали ви особисто жертвою насилля?» 31% відсоток респонден-
тів відповіли «Так» [3]. 

Якщо Ви потрапили в ситуацію булінгу, слід прислухати-
ся до таких порад: 

1. Визнайте, що ви берете участь, спостерігаєте або по-
терпаєте від насилля. Коли ми називаємо явище, отримаємо 
змогу про нього думати, як про щось конкретне. 

2. Прислухайтесь до своїх почуттів: вам страшно, сором-
но, ви обурені, гніваєтеся, відчуваєте безпорадність, розгубле-
ні, тощо. Це допоможе заспокоїтися і вирішити, що робити далі. 
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3. Пригадайте, що ситуація приниження та насильства 
не є прийнятною. Жодна людина не має право принижувати чи 
завдавати болю іншим. Ви не повинні це терпіти. 

4. Подумайте, з ким ви можете про це говорити: друзі, 
батьки, родичі, сусіди, колеги, шкільні вчителі, тренери, психо-
логи, соціальні робітники, лікарі. В ситуації булінгу завжди по-
трібна допомога. 

5. Почніть вивчати цю тему. Є достатньо сайтів з чіткими 
рекомендаціями, як вчиняти в ситуації булінгу батькам, дітям, 
вчителям. 

6. Продумайте стратегію дій саме для вашої ситуації та 
почніть поступово її втілювати. Головне, заручитися підтрим-
кою та рухатися вперед [4]. 

 
––––––––––––––––– 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСТАВИ  

У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 
 

Актуальність даної теми полягає у тому, що зростають 
вимоги до реалізації застосування запобіжних заходів у кримі-
нальному судочинстві, удосконалення інституту запобіжних 
заходів, вирішення окремих питання щодо механізму його  
функціонування, класифікації запобіжних заходів криміналь-
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ного провадження. Отже, постає питання щодо аналізу системи 
запобіжних заходів, зокрема застави.  

Кожна людина має невідʼємне право на життя. Ніхто не 
може бути свавільно позбавлений життя. Обовʼязок держави – 
захищати життя людини. Кожен має право захищати своє жит-
тя і здоровʼя, життя і здоровʼя інших людей від протиправних 
посягань [1].  

Згідно чинного кримінального процесуального кодексу 
України запобіжні заходи застосовуються: під час досудового 
розслідування − слідчим суддею за клопотанням слідчого, по-
годженим з прокурором, або за клопотанням прокурора, а під 
час судового провадження − судом за клопотанням прокурора. 
Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування 
запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчи-
ненні особою кримінального правопорушення, а також наяв-
ність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду 
вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може 
здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слід-
чий, прокурор не мають права ініціювати застосування запо- 
біжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених 
у  КПК України [2]. 

Основною рисою застави є те, що підозрюваний може 
внести певну грошову суму і звільнитись від відповідальності 
за вчинене правопорушення. Застава може бути застосована 
під час досудового розслідування кримінального провадження 
(за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором та за 
особистим клопотанням прокурора); судового провадження 
(за  клопотанням прокурора). 

Застава може бути внесена підозрюваним, обвинуваче-
ним чи іншою фізичною або юридичною особою (заставодав-
цем). Розмір застави визначається слідчим суддею, судом з ура-
хуванням обставин кримінального правопорушення, майново-
го та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших 
даних про його особу та ризиків, передбачених ст. 177 КПК 
України. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантува-
ти виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на 
нього обовʼязків та не може бути завідомо непомірним для 
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нього. Тут потрібно брати до уваги, що розмір застави визна- 
чається у таких межах: 

1) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні 
злочину невеликої або середньої тяжкості, − від одного до два-
дцяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 

2) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні 
тяжкого злочину, − від двадцяти до вісімдесяти розмірів про-
житкового мінімуму для працездатних осіб; 

3) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні 
особливо тяжкого злочину, − від вісімдесяти до трьохсот роз-
мірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. 

Проте законодавцем не розглянуто питання про порядок 
повернення заставлених коштів і відповідальність заставодав-
ця у звʼязку з відмовою внесення коштів на підставі ухвали су-
ду про застосування запобіжного заходу у вигляді застави.  

Люблінський П. І. вважає, що маючи у вигляді застави ча-
стину майна, що належить обвинуваченому, держава у випадку 
його втечі звертає це майно на відшкодування цивільного по-
зову на винагороду за судові витрати і на сплату штрафу. Ця 
додаткова мета грошового забезпечення впливає на розмір за-
стави і таким чином викликає труднощі в її застосуванні [1]. 
Михайлов В. А. стверджує, що логічно вимагати, щоб у справах, 
де злочини, що завдали матеріальної шкоди, сума застави не 
може бути менше суми заявленого цивільного позову, підкріп-
леного достовірними доказами. Схожі судження висловлює 
Єнікєєв З. Д., що сума застави повинна бути не менше тієї суми, 
яка може бути предʼявлена за шкоду, завдану діями обвинува-
ченого [3, с. 114]. 

Отже, ми вважаємо, що одну з основних ролей у криміна-
льному провадженні відіграють запобіжні заходи, тому їм слід 
приділяти значну увагу. Вони допомагають запобігати злочи-
нам та шкоді, яку ці злочини могли б заподіяти. Застава ж, 
як  одна із пʼяти запобіжних заходів, потребує комплекс- 
ного теоретичного дослідження в системі запобіжних заходів. 
Ми погоджуємося з науковцями, що застава на сьогоднішній 
день використовується дуже рідко, і на відміну від інших євро-
пейських країн, в Україні питання застави має певні недоско-
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налості на національному рівні, тому потребує комплексного 
дослідження. 

 
––––––––––––––––– 
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ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ІНСТИТУТУ ОПІКИ 

(ПІКЛУВАННЯ) НАД ДІТЬМИ 
 

Опіка (піклування) є особливою формою державної  
турботи про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування. 

Сімейний кодекс України закріпив положення щодо  
охорони прав дитини, а саме забезпечення кожної дитини  
сімейним вихованням, можливістю духовного та фізичного  
розвитку [1]. 

Стаття 10 Закону України «Про охорону дитинства» вка-
зує на те, що кожній дитині гарантується право на свободу, 
особисту недоторканність та захист гідності. Дисципліна і по-
рядок у сімʼї, навчальних та інших дитячих закладах мають  
забезпечуватися на принципах, що ґрунтуються на взаємопо-
вазі, справедливості і виключають приниження честі та гіднос-
ті дитини. 

Держава через органи опіки і піклування, служби у спра-
вах дітей, центри соціальних служб для сімʼї, дітей та молоді, 
кол-центр з питань запобігання та протидії домашньому на- 
сильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно 
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дітей у порядку, встановленому законодавством, надає дитині 
та особам, які піклуються про неї, необхідну допомогу у запобі-
ганні та виявленні випадків жорстокого поводження з дити-
ною, передачі інформації про ці випадки для розгляду до від-
повідних уповноважених законом органів для проведення роз-
слідування і вжиття заходів щодо припинення насильства [2]. 

Опіка (піклування) була і залишається найпоширенішою 
правовою формою влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавле-
них батьківського піклування. Так, у 2018 році в Україні близь-
ко 71 тис. дітей, які залишилися без піклування батьків, були 
передані під опіку (піклування). У цій формі закладено величе-
зний позитивний потенціал, що дає змогу влаштувати долю 
дитини якнайкраще, з одного боку, наближено до проживання 
в сімʼї, а з іншого, – забезпечує контроль за дотриманням прав 
та інтересів дитини [3]. 

Опіка та піклування являють собою інститут приватного 
права, спрямований на забезпечення особистих немайнових 
і  майнових прав та інтересів певних категорій осіб − малоліт-
ніх та неповнолітніх, повнолітніх осіб, які за станом здоровʼя чи 
з інших причин не можуть самостійно (повністю або частково) 
здійснювати свої права і виконувати обовʼязки. опіка може 
встановлюватися і стосовно майна. Таке розуміння опіки та 
піклування передбачено законодавством України [3, с. 66]. 

Видом соціального піклування є опіка ( піклування) над 
дітьми, як форма найвдалішого вирішення проблем влашту-
вання малолітніх та неповнолітніх, забезпечення їх належними 
умовами життя, харчування, освіти, виховання. Ця форма пік-
лування над дітьми є одним з традиційних. 

Тим часом зміни, що відбулися у цивільному та сімейно-
му законодавстві та у цивілістичній науці, зумовлюють потребу 
в реформуванні інституту опіки та піклування. Змінилося уяв-
лення про місце сімейного права в системі права, почастішало 
застосування нетипових договорів, проявляється тенденція до 
розширення сфери участі держави у цивільних правовідноси-
нах, активно розробляється теорія послуг. Ці обставини є важ-
ливими передумовами для обговорення можливості застосу-
вання цивільно- та сімейно-правових механізмів щодо відносин 
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опіки та піклування. У цій формі закладений величезний пози-
тивний потенціал, що дає можливість влаштувати долю дити-
ни якнайкраще, з одного боку, наближеним до проживання 
в  сімʼї, а з іншого, – забезпечує контроль за дотриманням прав 
та інтересів дитини. 

На думку науковців, у сфері правового регулювання від-
носин опіки та піклування сьогодні існують істотні недоліки: 
не розроблені теоретичні положення стосовно особливостей 
механізму правового регулювання у цій сфері; не визначений 
в  належний спосіб понятійний апарат; у чинних правових ак-
тах недостатньо чітко розмежована компетенція органів вико-
навчої влади та місцевого самоврядування щодо здійснення 
опіки та піклування; фактично не передбачається участь гро-
мадськості у виконанні завдань опіки та піклування; відсутня 
чіткість у визначенні правового статусу підопічних тощо. 

Інститут опіки та піклування є однією з найбажаніших 
форм такого сімейного влаштування, адже зазвичай опікунами 
(піклувальниками) призначаються родичі та інші члени сімʼї 
дитини, а це в свою чергу не передбачає різких змін оточення 
дитини і створює сприятливі умови для налагодження відно-
син та зближення з нею.  

Все вищезазначене вказує на актуальність дослідження 
щодо дієвості та напрямків вдосконалення інституту опіки 
і  піклування заради забезпечення прав та інтересів дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування.  

Основною метою діяльності всіх державних органів та 
закладів, що забезпечують дітей-сиріт і дітей, позбавлених  
батьківського піклування, належним вихованням, є створення 
необхідних умов для всебічного та гармонійного розвитку, під-
готовки для самостійного життя і праці. 

Отже, незважаючи на досить вагомі досягнення держави 
у сфері правового регулювання опіки та піклування, на сучас-
ному етапі залишаються певні суттєві недоліки, а саме: не ви-
значено належним чином понятійний апарат; не достатньо  
чітко розмежовано компетенцію органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування щодо здійснення опіки і піклування 
у чинних правових актах; практично не передбачено участь 
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громадськості у вирішенні завдань опіки та піклування; відсу-
тня чітка визначеність правового статусу підопічних та відпо-
відальність опікунів (піклувальників) тощо. 
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НЕПОВНОЛІТНІ БАТЬКИ  

ЯК УЧАСНИКИ СІМЕЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН 
 

Кожна дитина забезпечується можливістю на фізичний 
і  духовний розвиток який є одним із завдань регулювання сі-
мейних відносин, визначених прийнятим 10 січня 2002 Сімей-
ним кодексом (СК) України [1].  

На підставі такої юридичної відомості, як народження 
дитини, створюються батьківські правовідносини. В цих пра-
вовідносинах як субʼєкти є дві сторони – батьки і діти. Під  
батьками, як субʼєктами сімейних правовідносин, потрібно ро-
зуміти жінку і чоловіка, які народили дитину/дітей і наділені 
щодо неї/них законом особистими немайновими і майновими 
правами і обовʼязками [2]. Згідно зі ст. 6 СК України правовий 
статус дитини має особа до досягнення нею повноліття. 

Згідно з даними Державної служби статистики України, 
кожна 60-а дитина була народжена неповнолітньою матірʼю 
[3]. Варто наголосити на тому, що СК України здійснює правове 
регулювання окремих питань здійснення батьківських прав та 
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виконання батьківських обовʼязків неповнолітніми батьками. 
Зокрема на даний час визначення неповнолітніх батьків в за-
конодавстві України немає. У ст.156 СК України зазначено, що 
неповнолітні батьки володіють такими ж правами і обовʼяз- 
ками щодо дитини, як і повнолітні батьки, і можуть їх здійсню-
вати самостійно; неповнолітні батьки, які досягли чотирнадця-
ти років, мають право на звернення до суду за захистом прав та 
інтересів своєї дитини; неповнолітні батьки у суді мають право 
на безоплатну правову допомогу [1]. 

В правовій літературі застосовують поняття «неповно- 
літня мати», тобто матір, яка народила дитину до віку, з якого, 
згідно із законодавством України, встановлено шлюбний вік 
[4, с. 92]. На нашу думку, така позиція не цілком правильна, 
оскільки, згідно з ч. 1 ст. 22 Сімейного кодексу України, шлюб-
ний вік для жінки встановлено у вісімнадцять років, отже на-
родити дитину вона може до настання повноліття, тому поси-
лання на шлюбний вік при визначенні поняття неповнолітньої 
матері не цілком правильне. Безперечним є поняття , що непо-
внолітніми батьками є батьки у віці від 14 до 18 років, оскільки 
з 14 років за твердженням вчених починається репродуктив-
них вік людини. 

В СК а саме в Розділі III законодавець розміщує досить 
велику кількість прав і обовʼязків матері і батька щодо дитини 
не тільки немайнової (забрати дитину з пологового будинку 
або іншого закладу охорони здоровʼя, зареєструвати наро-
дження дитини в органі РАЦС, обрати імʼя, по батькові та прі-
звище дитини, виховувати дитину, захистити дитину і т. д.), 
але і майнового характеру (наприклад, управління майном ди-
тини, обовʼязок утримувати дитину).  

Для того, щоб виділити самостійність здійснення непов-
нолітніми батьками батьківських прав та виконання обовʼяз- 
ків, законодавець встановлює і  певні обмеження. Так, згідно 
з  ч. 4 ст. 217 СК України, якщо мати чи батько дитини є непов-
нолітніми, крім їхньої згоди на усиновлення, потрібна також 
згода їхніх батьків. 

Тобто, якщо відносити до неповнолітніх батьків всіх ба-
тьків у віці до 18 років, слід також відзначити, що регулювання 
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здійснення неповнолітніми батьками батьківських прав та  
виконання обовʼязків за національним сімейним законодавст-
вом не може бути визнано задовільним. 

Спроможність практичної реалізації положення щодо са-
мостійного здійснення неповнолітніми батьками батьківських 
прав та виконання батьківських обовʼязків навіть для непов-
нолітніх батьків, які не досягли віку 14 років, вбачається сумні-
вною, а для неповнолітніх батьків у віці до 14 років і поготів. Як 
зазначено в юридичній літературі, «неповнолітні батьки, по-
перше, стаючи батьками і набуваючи повної цивільної дієздат-
ності, самі не втрачають статусу дитини щодо власних батьків, 
а, по-друге, в силу свого віку вони не є ще досить морально 
і  фізично зрілими для того, щоб належним чином здійснювати 
свої батьківські права і виконувати обовʼязки.  

Однак, такі особи, зазвичай, не мають можливості тобто 
не мають достатньо коштів для того, щоб утримувати дитину» 
[5, c. 363]. 

Відповідно до СК України до неповнолітніх батьків, які 
відмовляються від виконання своїх батьківських обовʼязків 
або  зловживають ними, до них застосовується відповідальнос-
ті, а саме: передача дитини другому з батьків або іншої особи 
(ст. 161); позбавлення батьківських прав (ст. 164); відібрання 
дитини без позбавлення права батьківських (ст. 170), відшко-
дування матеріальної та моральної шкоди (ст.ст. 157, 162). 

З цього можна зробити такий висновок що, введення 
правового регулювання окремих аспектів здійснення батьків-
ських прав та виконання батьківських обовʼязків неповноліт-
німи батьками країни вцілому є досить позитивною тенден- 
цією розвитку сімейного права України, однак таке явище 
обʼєктивно існує і потребує правового регулювання. На нашу 
думку, аналіз викладеного в ч. 2 ст. 156 СК України дає підстави 
відносити до неповнолітніх батьків усіх батьків віком до 18 ро-
ків, поділяючи їх на дві групи: неповнолітні батьки до 14 років 
та неповнолітні батьки, які досягли 14 років. Важливим на сьо-
годнішній час є чітке визначення порядку здійснення батьків-
ських прав і виконання батьківських обовʼязків кожною із  
зазначених категорій неповнолітніх батьків, проте, щодо 
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обовʼязкового встановлення опіки над дитиною, батьки якої 
не  досягли 14 років. 
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ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА ГАРАНТІЇ  

ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКА ПОЛІЦІЇ 

 
Весною 2014 року в Україні почався процес складних ре-

форм, які мали на меті викорінити корупцію та інше беззакон-
ня передусім з правоохоронної системи. З прийняттям закону 
«Про національну поліцію» в нашій державі фактично запра-
цював новий державний правоохоронний орган, який суттєво 
відрізнявся від традиційної української міліції. На сьогодніш-
ній день поліція робить сміливі кроки у сфері забезпечення  
публічної безпеки та порядку, захисту прав і свобод людини від 
протиправних посягань, і вони даються не легко.  

Актуальність теми полягає в тому, що створення Націо-
нальної поліції як центрального органу виконавчої влади, який 
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служить суспільству, супроводжується різноманітними нова- 
ціями і запозиченими в іноземних держав позитивними ново- 
введеннями в сфері правоохоронної діяльності, які тільки  
починають втілюватись в реальність і потребують всебічного 
дослідження.  

Станом на сьогоднішній день комплексні дослідження 
правового статусу працівника Поліції практично відсутні, 
окремі аспекти цього питання вивчали такі вчені, як: Ю. П. Би-
тяк, М. І. Корнієнко, М. В. Кравчук, О. В. Литвин, А. В. Панчишин, 
О. В. Петришин, С. В. Шестаков та інші. 

Український вчений у галузі права М. В. Кравчук визна-
чив поняття правового статусу особи. На його думку правовий 
статус – це сукупність або система всіх належних громадянино-
ві субʼєктивних юридичних прав, свобод та обовʼязків, що ви-
значають його правове становище у суспільстві, яке закріплене 
у чинному законодавстві та інших формах права [2, с. 143]. 

Правовий статус поліцейського відображає його фактич-
не становище у системі суспільних правовідносин і наділяє 
працівника Національної поліції широким колом повноважень 
у сфері державної правоохоронної функції. 

Оскільки працівник поліції є службовою особою, то він 
наділений адміністративно-правовим статусом державного 
службовця. Тобто має визначений чинним законодавством пе-
релік субʼєктивних прав, юридичних обовʼязків, гарантій їх ре-
алізації, а також обмежень, які у своїй сукупності забезпечують 
реалізацію державним службовцем повноважень у рамках фун-
кцій та завдань державної служби [3, с. 178]. 

Отже, правовий статус поліцейського можна визначити 
як регламентовану нормами адміністративного законодавства 
систему складових елементів, які визначають правове стано-
вище працівника поліції у правовідносинах з іншими держав-
ними органами, органами місцевого самоврядування, їх поса-
довими особами, фізичними і юридичними особами, а також 
між собою та при виконанні своїх посадових обовʼязків. 

У своїй діяльності Національна поліція керується Кон-
ституцією України, міжнародними договорами України, Зако-
ном України «Про Національну поліцію» та іншими законами 
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України, актами Президента України і Кабінету Міністрів Укра-
їни, а також виданими відповідно до них актами Міністерства 
внутрішніх справ України, іншими нормативно-правовими  
актами [1, ст. 3]. 

Працівники поліції під час виконання покладених на них 
обовʼязків перебувають під захистом держави. Чинним законо-
давством України гарантується захист їх життя, здоровʼя, честі 
та гідності, майна від злочинних посягань та інших протиправ-
них дій. Під правовим захистом поліцейських слід розуміти 
правотворчу та правозастосовну діяльність державних органів 
щодо захисту громадянських, особистих прав, а також майна 
поліцейських та їх близьких як осіб, наділених відповідним 
спеціальним правовим статусом, з метою досягнення стану 
правової захищеності. 

Гарантії професійної діяльності поліцейського виплива-
ють із загально діючих норм міжнародного права. Законода-
вець у статті 62 Закону України «Про Національну поліцію»  
підкреслює, що поліція зобовʼязана поважати міжнародні стан-
дарти у сфері забезпечення прав людини, а саме конфіденцій-
ність деяких відомостей, недоторканність особистості, прин-
цип презумпції невинуватості, міркування безпеки тощо. 

Проаналізувавши чинне законодавство стосовно гарантій 
професійної діяльності поліцейських, слід зауважити, що полі-
цейські службовці, як і інші працівники державного апарату, 
мають низку привілеїв порівняно з «рядовими» громадянами – 
постійне робоче місце, гарантоване пенсійне забезпечення, мо-
жливість карʼєрного зростання, правовий і соціальний захист [4]. 

Формування Національної поліції у системі правоохорон-
них органів України зумовило перехід нашої держави на новий 
етап реалізації адміністративної реформи, що свідчить про по-
зитивні факти розвитку нашої держави. Варто також вказати, 
що впроваджені зміни відповідають змісту соціального забез-
печення, яке встановлене на рівні європейського законодавст-
ва, а також відповідають потребам сьогодення. 
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КІБЕРЗЛОЧИННІСТЬ  

У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ,  
ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН,  

ЇХ АНАЛОГІВ АБО ПРЕКУРСОРІВ 
 

Сьогодні 290 тисяч українців вживають наркотичні речо-
вини. 100 тисяч перебуває на диспансерному обліку. Але най- 
більший відсоток наркозалежних – поза цією статистикою. Од-
нією із соціальних проблем є те, що всесвітня організація охо-
рони здоровʼя зазначає: якщо серед населення є понад 7–8 від-
сотків наркозалежних, відбувається деградація суспільства [1]. 

Нині, обіг наркотичних речовин вийшов на новий рівень. 
З появою Інтернету в кожному будинку, громадяни отримують 
все більше інформації за допомогою інтернет-ресурсів. Ще пів-
століття тому, для придбання наркотичних речовин або преку-
рсорів, для їх виготовлення потрібно було знати певне коло 
людей, які були задіяні в цій діяльності, то нині – достатньо 
лише доступу до Інтернету. Існує цілий перелік сайтів, на яких 
будь-хто може стати покупцем за досить короткий проміжок 
часу. Для придбання знадобиться лише визначитися з вибором 
потрібної речовини із зазначеного на сайті переліку та 
звʼязатися з оператором, який вже в свою чергу, після здійс-
нення оплати передасть продукцію. 
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Серйозною проблемою для викриття наркоторговців є те, 
що ні власник, ні торговці з операторами, а також покупці – 
один з одним не знайомі. Сервера таких Інтернет ресурсів, як 
правило, зареєстровані за кордоном. Тобто, відслідкувати  
адміністрацію веб-ресурсів або осіб, які зареєстровані на них як 
продавці майже неможливо, оскільки все здійснюється на ви-
сокому інформаційно-технологічному рівні. Продавцем нарко-
тиків або особою, яка керує наркотичною діяльністю може  
бути звичайний програміст, або користувач інтернет-ресурсів.  

Інтернет-торгівля наркотиками поставила ускладнила 
роботу правоохоронців. Поліцейські і слідчі фактично не мо-
жуть довести прямий звʼязок курʼєрів з організаторами інтер-
нет-магазинів наркотиків. Про те, як працювали раніше полі-
цейські і з чим вони зіткнулися в останні роки – після «інтер-
нет-революції» в сфері збуту наркотиків, – розповів підполков-
ник поліції. Раніше слідчим відділів по боротьбі з незаконним 
обігом наркотичних речовин (далі – БНОН) працювати було 
набагато простіше. Достатньо було володіти агентурною мере-
жею. Інформатори вербувалися з числа наркоманів, які були 
спіймані на дрібниці. Також негласними інформаторами пра-
цювали власники «кубел», де варили і продавали сорти нарко-
тиків з натуральних і фармакологічних інгредієнтів. Всі «куб-
ла» були відомі регіональним БНОН МВС України, їх ніколи не 
карали, а лише іноді проводили зразково-показові рейди. Гос-
подарі «кубел» виказували найбільш цінну інформацію, хто 
отримував великі партії трави, маку або таблеток. У кожному 
місті України були цілі райони, в яких торгували наркотични-
ми засобами. Елітні наркотики – кокаїн і екстазі продавали в 
нічних клубах. Зараз все це у минулому. У нічних закладах вже 
немає «таємних столиків» з продавцем, у якого можна купити 
дозу кокаїну, метамфетаміну або екстазі [2]. 

Експерт з правоохоронної діяльності Григорій Кабанчен-
ко вважає, що поліція не може перемогти наркозлочинність 
при відсутності виразної державної політики щодо обігу забо-
ронених речовин [3]. 

Слід зауважити, що за всю історію діяльності «інтернет-
наркодільців», було викрито лише одну торгову мережу у місті 
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Миколаєві. У відомстві зазначили, що участь у спецоперації 
брали відразу кілька підрозділів ГУНП в Миколаївській області: 
управління протидії наркозлочинності, департамент протидії 
наркозлочинності Національної поліції України, особовий 
склад Заводського відділу поліції з залученням групи слідчих 
СУ ГУНП і експертів-криміналістів, додані сили з управління 
карного розшуку і відділу по боротьбі з кіберзлочинністю, а 
також спецназівці управління Корпусу оперативно-раптової дії 
(КОРД) і роти поліції особливого призначення ГУНП в Мико- 
лаївській області, під процесуальним керівництвом Миколаїв-
ської місцевої прокуратури. В результаті спланованої широко-
масштабної спецоперації вперше в Україні викрито діяльність 
групи «наркоділків» такого масштабу, які поширювали нарко-
тики безконтактним збутом не тільки на території Миколаєва, 
а й в інших регіонах країни [4].  

Серед засуджених за незаконні вироблення, виготовлен-
ня, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркоти-
чних засобів і психотропних речовин (ст. 107 КК України) ви-
знано винуватими у вчиненні цих діянь з метою збуту тільки 
десяту частину, свідчить про серйозні недоліки в діяльності 
оперативно-розшукових і слідчих підрозділів МВС України. 
По  суті, боротьба ведеться із споживачами наркотиків – пере-
важно хворими на наркоманію, «наркоділки» ж майже не ви-
криваються.  

Досить рідко встановлюються місця вирощування маку 
й  конопель, вироблення та виготовлення опію, гашишу, мари-
хуани, тобто джерела розповсюдження наркотиків. Викладене 
свідчить про те, що боротьбу з незаконним обігом наркотичних 
засобів не можна визнати успішною [5, с. 20]. 

Отож, у боротьбі з наркобізнесом, слід звернути увагу на 
вагомість кіберзлочинності, яка тісно повʼязана зі сферою обігу 
наркотичних речовин. Для того, щоб зробити певні кроки у ви-
критті інтернет-магазинів, можна відштовхуватися від викори-
стання коштів здобутих від незаконного обігу наркотичних 
засобів, психотропних речовин і їх аналогів. Кошти здобуті від 
продажу не завжди дешифруються у веб-валюти. Зазвичай, во-
ни мають кінцевий шлях, який зазначається у кредитній історії 
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банку, з якого в кінцевому результаті кошти переводяться 
в  готівку. 
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АЛІМЕНТНІ ВІДНОСИНИ  

МІЖ БАТЬКАМИ ТА ДІТЬМИ 
 

Аліменти, чи не одна з найпопулярніших і водночас дис-
кусійних тем сьогодення. Вже неодноразово Верховною Радою 
України вносилися зміни до законодавства щодо збільшення 
мінімальної суми аліментів, посилення відповідальності для 
одного з батьків, який не хоче платити аліменти.  

Оскільки у законодавстві вказано що дитиною є непов-
нолітня особа, її до повноліття забезпечують батьки. За загаль-
ним правилом цей обовʼязок виникає у батьків з моменту на-
родження дитини й припиняється у випадку досягнення дити-
ною повноліття або в разі смерті батьків чи дитини. Конвенція 
про права дитини визначає право кожної дитини на рівень,  
необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального 
і  соціального розвитку дитини [1, с. 76]. 



- 220 - 

У разі непроживання одного з батьків з дитиною, він має 
забезпечувати її матеріально, належним чином, тобто сплачу-
вати аліменти. 

Аліментні правовідносини (зобовʼязання) батьків та ді-
тей щодо утримання – це правовідносини, в яких одна сторона 
зобовʼязана надати другій стороні утримання на підставах 
і  в  порядку, що встановлені законом, а друга сторона вправі 
вимагати виконання такого обовʼязку. Правовідносини батьків 
і дітей щодо утримання залежно від самої зобовʼязаної особи 
можна поділити на дві основні групи, кожна з яких має свої  
підгрупи.  

По-перше, це аліментні зобовʼязання батьків щодо утри-
мання дитини, до яких входять зобовʼязання батьків щодо 
утримання дитини до досягнення нею повноліття (ст. 180 СК) 
[2, c. 71] зобовʼязання батьків щодо утримання повнолітніх до-
чки, сина, що продовжують навчання й у звʼязку з цим потре-
бують матеріальної допомоги (ст. 199 СК); зобовʼязання бать-
ків щодо утримання непрацездатних повнолітніх дочки, сина, 
які потребують матеріальної допомоги (ст. 198 СК); зобовʼя- 
зання батьків брати участь у додаткових витратах на непов- 
нолітню дитину, що викликані особливими обставинами 
(ст.  185 СК).  

По-друге, це аліментні зобовʼязання повнолітніх дітей 
щодо утримання батьків, які складаються з зобовʼязання пов-
нолітніх дітей щодо утримання непрацездатних батьків, що 
потребують матеріальної допомоги (ст. 202 СК); зобовʼязання 
повнолітніх дітей брати участь у додаткових витратах на бать-
ків, викликаних тяжкою хворобою чи інвалідністю, немічністю 
(ст.ст. 203, 206 СК). 

Тепер варто проаналізувати місце дитини у аліментних 
правовідносинах. Відповідно до Закону України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення 
захисту права дитини на належне утримання шляхом вдоско-
налення порядку стягнення аліментів» аліменти, одержані на 
дитину, є власністю дитини, а також. Неповнолітня дитина має 
право на самостійне одержання аліментів та розпорядження 
ними відповідно до Цивільного кодексу України» [3, c. 1]. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
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Тому з цього можна зробити висновок , що дитина посі-
дає основне місце у аліментних правовідносинах, адже має  
право повністю розпоряджатися грошима, що їй виплачують 
у  формі аліментів. Таким чином, на мою думку законодавство 
дозволяє «дитині», незважаючи на те що вона неповнолітня, 
мати певні обовʼязки і права щодо грошового утримання. Тим 
самим, можливо, не залежати, або менше залежати від батьків. 

Варто зазначити, що обовʼязок батьків утримувати дити-
ну до повноліття не припиняється й у випадку, коли дитині, 
яка досягла шістнадцяти років, надається право на шлюб у по-
рядку ст. 23 СК України, й вона укладає шлюб. Стаття 51 Кон-
ституції України від 28 червня 1996 р. проголошує, що батьки 
зобовʼязані утримувати дітей до їх повноліття[5;25]. Так, п. 15 
Постанови Пленуму ВС України «Про застосування судами 
окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ 
щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів» перед-
бачає, що, вирішуючи спір про стягнення аліментів на непов-
нолітню дитину, суди повинні враховувати, що укладення нею 
шлюбу не припиняє передбаченого законом обовʼязку утриму-
вати її до досягнення повноліття. 

Також у законодавстві вказано не лише про утримання 
батьків дітьми, а й діти мають перед батьками обовʼязок, також 
можуть сплачувати їм аліменти. Стаття 51 Конституції України 
закріплює обовʼязок повнолітніх дітей піклуватися про своїх 
непрацездатних батьків. Підставою виникнення аліментного 
зобовʼязання між повнолітніми дітьми і їхніми батьками щодо 
утримання останніх є склад юридичних фактів: а) походження 
дітей (родинний звʼязок батьків і дітей); б) непрацездатність 
батьків; в) потреба батьків у матеріальній допомозі. 

Закон передбачає примусовий порядок стягнення аліме-
нтів на батьків з їхніх повнолітніх дітей у випадку, якщо остан-
ні не надають матеріальної допомоги добровільно. Згідно зі 
ст.  205 СК розмір аліментів на батьків визначається судом 
у  кожному конкретному випадку з урахуванням всіх обставин 
справи. До уваги береться матеріальний та сімейний стан  
сторін, можливість одержання батьками утримання від інших 
осіб: дітей, дружини, чоловіка, а також своїх батьків. 
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Вагомим є те, що основні зміни, що відбулись у сімейному 
законодавстві стосовно аліментних зобовʼязань полягають 
в  наступному: аліменти відтепер є власністю дитини. Це зна-
чить, що отримувач має право на отримання та розпорядження 
ними лише в інтересах та від імені дитини. По досягненню 
14  років дитина має право самостійно розпоряджатися алімен-
тами; отримувач аліментів, з яким проживає дитина, має право 
самостійно обрати спосіб їх стягнення (раніше це було за рі-
шенням суду): фіксована грошова сума чи певний відсоток від 
доходу платника аліментів; при визначенні суми аліментів 
враховується стан здоровʼя дитини, матеріальне положення 
платника аліментів та його стан здоровʼя, наявність у платника 
аліментів додаткових виплат (аліментів, утримання членів 
сімʼї), матеріальне положення того, з ким проживає дитина;на 
суму аліментів може вплинути доведене існування у платника 
рухомого та нерухомого майна, вартісні покупки платника  
(більше 10-кратного розміру прожиткового мінімуму), якщо 
вони не відповідають офіційним доходам та платником аліме-
нтів не вказано джерело походження коштів за такі покупки; 
дитина має право на виділ частки майна у натурі у спільній ча-
стковій власності батьків або отримання грошової компенсації 
[4, c. 1]. 

Отже, аліментні відносини між батьками та дітьми, це 
одне із проблемних питань сьогодення. Дана тема дозволяє 
розглянути «дитину», як особу яка має певні права та обовʼязки 
як перед державою так і батьками. Дозволяє їй посісти чільне 
місце в законодавстві. Тому варто виокремити те, що дитина – 
це неповнолітня особа, яка завжди потребує захисту з боку 
держави та матеріальної і духовної підтримки від батьків. Але 
не лише батьки мають обовʼязок перед дітьми, а й діти повинні 
піклуватися про своїх батьків.  
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПІДСТАВИ 
ГРАЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

 
В Конституції України проголошено право кожного на пі-

дприємницьку діяльність, яка не заборонена законом (ст. 42 
Конституції України) [1]. Підприємницька діяльність є однією 
з  найважливіших складових функціонування ринкової моделі 
економіки, охоплює різні сфери соціального життя суспільства, 
в тому числі, й розважальну індустрію, яка, в свою чергу, 
повʼязана з відпочинком і задоволеннями різноманітних інте-
ресів та розваг для людей.  

Отже, нам хотілося б звернути увагу саме на теоретико-
правові підстави та основи, такого боку людського життя, як 
розважальний напрям життя людини, а  саме гральний бізнес в 
Україні.  

Функціонування цієї досить прибуткової зазначеної вище 
індустрії, поряд з позитивними напрямками, має і певні нега-
тивні прояви, які потребують підвищеної уваги, в першу чергу, 
держави та кожного громадянина безпосередньо. Тому, нами 
в  подальшому будуть розкриті саме непозитивні сторони вка-
заної діяльності.  

Розглядаючи теоретико-правові підстави зазначеного 
явища, потрібно наголосити на тому, що до складних проявів 

http://zakon.rada.gov/
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цієї підприємницької індустрії відноситься і розвиток грально-
го бізнесу, який в останні роки в Україні став реальною загро-
зою для сучасного суспільства (і в економічному , й в психоло-
гічному сенсі), а особливо для незахищеної молоді.  

Азартні ігри(а їх чи мала кількість та різновидів) викли-
кають у людини ілюзію швидкого збагачення (без вкла- 
дення сил і коштів, без затрати праці), створюють сприятливі 
можливості для легалізації тіньових коштів, отриманих  
злочинним чи не правовим шляхом, ухилянню від сплати  
податків та ін.  

Але заподіяна шкода в такому випадку та під час такого 
використання підприємницької діяльності, вимірюється не 
лише економічними втратами (відволікання гравців від су- 
спільно корисної праці, погіршення їх матеріального стану  
через програші в азартних іграх, виведення грошей із системи 
наповнення державного бюджету), а й впливає на психічне 
здоровʼя населення, створює у цілих груп населення ігрові  
фобії (лудоманію, гемблінг-залежність, ігроманіютощо, тобто 
свого роду вже психологічні розлади та захворювання) та  
підриває моральні, духовні та правові засади життєдіяльності 
людини та громадянина.  

Досліджуючи теоретико-правові основи грального бізне-
су, наголошуємо що, з прийняттям Закону України від 15 трав-
ня 2009 року № 1334-VI «Про заборону грального бізнесу 
в  Україні» [2], який встановив повну заборону на ведення  
грального бізнесу та участь в азартних іграх, держава спробу-
вала встановити необхідний контроль за функціонуванням цієї 
сфери, але проблему до кінця вирішено не було.  

Звичайно, видання та опублікування зазначеного закону 

не сприядо, як відомо, покращенню підприємницької діяльнос-

ті та врегулюванню вказаної сфери. Даному нормативно-

правовому акту підкорились далеко не всі субʼєкти підприєм-
ницької діяльності, які залучені до грального бізнесу, частина 

продовжує свою незаконну діяльність у завуальованих та ті-

ньових формах. Більш цього, діяльність, повʼязана з організа- 

цією, проведенням та наданням можливості доступу до азарт-

них ігор, продовжує розвиватися та виникають нові форми  



- 225 - 

такої діяльності, зокрема, віртуальний гральний бізнес 

[3,  с.  32]. 

Навіть незважаючи на пряме посилення державно-пра- 

вової протидії заняттю гральним бізнесом, зокрема шляхом 
доповнення Кримінального кодексу України статтею 203-2, 

у  якій встановлено кримінальну відповідальність за зайняття 

гральним бізнесом, досі мають місце неодноразові випадки  
незаконної організації та проведення азартних ігор з наданням 

можливості доступу до них невизначеному колу зацікавлених 

осіб, в тому числі і неповнолітнім.  

За даними Генеральної прокуратури України, упродовж 
останніх двох років правоохоронцями опрацьовано 1807 звер-

нень щодо надання нелегальних послуг у сфері грального біз-

несу на території держави [4]. 
Процес формування та розвитку правового інституту за-

борони грального бізнесу та азартних ігор, його законодавчої 

бази, що визначала рамки можливого обмеження поведінки 

субʼєктів підприємницької діяльності, які здійснювали діяль-

ність з організації і проведення азартних ігор з метою отри-

мання прибутку, історично був досліджений та включає етапи, 

характерні для періодизації розвитку історії держави та права 
України [5, с. 407].  

В диспозиції статті 203-2 КК України її обʼєктивна сторо-

на викладена максимально лаконічно, по суті, законодавець 

обмежився формулюванням «зайняття гральним бізнесом», яке 

само по собі не пояснює нічого, тобто, ця норма носить виклю-

чно бланкетний характер, який, не називаючи конкретних 

ознак злочину або називаючи тільки частину із них, відсилає 

для встановлення змісту ознак вчиненого злочину до інших 

нормативних актів, які не є законами про кримінальну відпові-

дальність (інших законів, інструкцій, статутів, положень, стан-

дартів, правил, вказівок тощо) [6, с. 44]. В нашому випадку, та-

ким нормативно-правовим актом є Закон України від 15 травня 

2009 року «Про заборону грального бізнесу в Україні» [2], на 

підставі якого ми і будемо визначати ознаки складу досліджу-

ваного  злочину. 
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Із законодавчого визначення грального бізнесу випливає, 
що він може виражатися в трьох видах діяльності, повʼязаної з:  

1) організацією азартних ігор;  
2) їх проведенням;  
3) наданням можливості доступу до таких ігор.  
Це означає, що субʼєкт цього злочину може здійснювати 

відразу всі зазначені види або декілька з них, або лише один 
вид. Наприклад, гральний бізнес може виражатися у створенні 
грального залу з ігровими автоматами і проведенням у ньому 
азартних ігор або лише у створенні гральних залів з ігровими 
автоматами та наступному їх продажу іншим субʼєктам, які  
будуть проводити там азартні ігри [7, с. 266]. 

Враховуючи високі темпи розвитку інформаційно-теле- 
комунікаційних мереж та значне зростання збитків, заподію-
ваних у звʼязку з незаконним зайняттям гральним бізнесом, 
ефективна протидія такій діяльності має не тільки значне пра-
вове, але й велике економічне значення, перетворюючись, по 
суті, у загальнодержавну проблему розвитку високотехно- 
логічної цивілізованої економіки України. При цьому, однією 
з  основних причин недосконалості нормативно-правового  
регулювання у сфері грального бізнесу в Україні є відсутність 
теоретичної розробки такої проблематики на сучасному  етапі. 

 
–––––––––––––––––– 

1. Конституція України. Відомості Верховної Ради України. К.: Пар-
ламентське вид-во, 2007. 64 с. 

2. Про заборону грального бізнесу в Україні: Закон України від 
15  травня 2009 р. № 1334-VI. Відомості Верховної Ради України. 2009. 
№  38. Ст. 536.  

3. Валіков І. А. Про гральний бізнес із використанням інформацій-
но-телекомунікаційних мереж. Актуальні сучасні проблеми кримінального 
права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції:  
збірник матеріалів II Всеукраїнської науково-практичної конференції 
(м.  Харків, 17  травня 2013 року). Харків: Золота миля, 2013. 278 с. 

4. Єдиний звіт про кримінальні правопорушення по державі за сі-
чень-грудень 2014 року. Генеральна прокуратура України. URL: http://www. 
gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=111482&libid=100820&c=edit&_c=fo.  

5. Кузьминець О. А., Калиновський В. С., Дігтяр П. А. Історія держа-
ви і права України: навч. посібник; ред.: Я. Ю. Кондратьєв. К.: Україна, 
2000. 428 с. 



- 227 - 

6. Кримінальне право України: Загальна частина: підручник / 
Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І Тютюгін та ін.; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Та-
ція. 4-е вид., перероб. і допов. Харків: Право, 2010. 456 с. 

7. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар: 
у 2 т. / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, 
В. П. Пшонки, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. 5-те вид., допов. Харків: Право, 
2013. Т. 2: Особлива частина. 2013. 1040 с. 

 
 

Н. В. Кучеренко 
(Національний університет  

«Львівська політехніка») 

 
ФОРМУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ  

ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА  
В УНІВЕРСИТЕТСЬКОМУ ПРОСТОРІ 

 
В сучасному посттоталітарному українському суспільстві 

особливо гостро постала проблема наукового дослідження ду-
ховних основ політики. Дослідники відзначають, що наше сус-
пільство є перехідним і в ньому відбуваються такі суперечливі 
процеси як переоцінка і девальвація колишніх цінностей, що 
призводить до дезорієнтації суспільства, деформації правової 
свідомості, порушення спадкоємності поколінь. Все це потребує 
особливої уваги суспільства до проблем підготовки людини до 
свідомої участі в суспільно-політичному житті. 

У громадянському суспільстві інтереси людини мають 
пріоритетне значення. Адже людині за її природою притаманне 
прагнення жити в суспільстві людей, в якому вона прагне задо-
вольнити, насамперед, свої приватні інтереси. Інститути гро-
мадянського суспільства покликані забезпечити певний баланс 
між соціальними та політичними силами, а за допомогою пра-
вових норм врегулювати відповідні відносини. Звідси, грома-
дянське суспільство може розглядатися як комплекс соціаль-
них відносин, система суспільних інтересів (правових, економі-
чних, соціально-політичних, релігійних, духовних, сімейних, 
культурних та інших), яка виражає різноманітні цінності, інте-
реси і потреби членів суспільства. Це сфера самовиявлення  
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вільних громадян і добровільно сформованих асоціацій та ор-
ганізацій, обмежених відповідними законами від безпосеред-
нього втручання та довічної регламентації діяльності цих гро-
мадян і організацій з боку державної влади. Говорити про гро-
мадянське суспільство можна лише з появою громадянина як 
самостійного субʼєкта, що усвідомлює себе індивідуальним 
членом суспільства, наділеним певним комплексом прав і сво-
бод, і водночас несе відповідальність перед суспільством. 

Освіта сьогодні набуває особливого значення і визнача-
ється як один із найвпливовіших серед внутрішніх та зовнішніх 
формування політичної культури громадян України. Саме від 
змісту та якості цього фактору залежить рівень ціннісних уяв-
лень громадян про структуру та принципи дії політичної сис-
теми, про свої громадянські права та обовʼязки, а також уміння 
користуватися цими знаннями [1, с. 23]. 

Однією з тенденцій сучасної освіти українські науковці 
називають «зниження ролі держави в управлінні вищою шко-
лою і розширення начал самоврядування, у тому числі в галузі 
студентського самоврядування» [2, с. 77]. Центральне місце 
в  системі освіти відводиться особистості, як найвищій со- 
ціальній цінності. Пріоритетним називається особистісно-
орієнтований підхід, який передбачає створення умов для пов-
ноцінного розвитку всіх якостей та сторін особистості студента 
в період його професійного становлення та формування інтелі-
гентності. Значне місце в системі освіти молоді європейська 
педагогічна думка відводить компетенційному підходу. Вико-
ристання компетенційного підходу сучасної педагогіки для по-
літичної соціалізації особистості передбачає не лише форму-
вання системи специфічних знань та окремих умінь, а й вима-
гає підготовки до застосування здобутих знань на практиці, у 
вирішенні політичних питань та проблем, формування власної 
політичної позиції, лінії поведінки, які відповідатимуть конк-
ретній політичній ситуації.  

Реформування системи освіти, приведення її до відповід-
ності європейським стандартам передбачає введення компете-
нтності, як одного із стандартів сучасної освіти. Вчені впевнені, 
що зміни в системі вищої освіти призведуть до поступового 
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зростання її соціалізаційного потенціалу, формування гуманіс-
тичної парадигми освіти. 

Необхідно підкреслити, що в сучасних умовах демократи-
зації суспільства гостро постала проблема підвищення рівня 
освіти, зростає значення гуманітарної освіти, змінюються її 
зміст, форми та методи. Сьогодення ставить перед вищою шко-
лою нові завдання, які повʼязані з розвитком культурно-
освітнього рівня суспільства, відповідністю змісту освіти між-
народним демократичним стандартам, адаптацією до них су-
часних педагогічних технологій, методів та підходів. Разом 
з  тим актуальним та першочерговим залишається реаліза-
ція  в  процесі професійної підготовки майбутніх спеціалістів  
виховної функції освіти. Сучасні українські вчені С. Походенко 
і  М. Катаєва, зокрема, визначають «виховання лідера, як найа-
ктуальніше педагогічне завдання», оскільки така людина може 
самостійно приймати зважені рішення як політичний субʼєкт, 
має активну політичну позицію [3, с. 5–6].  

Формування системи громадянської освіти, підвищення 
рівня правової та громадянської культури можливе, на думку 
багатьох вітчизняних дослідників, передбачає запровадження 
на рівні середньої та вищої школи обовʼязкового вивчення кур-
су «Основи громадянського суспільства»; здійснення комплек-
сних заходів правової просвіти громадян; створення умов 
для  активної участь у самоврядуванні, виконанні громадських 
доручень, ознайомлення з правами та обовʼязками учня або 
студента, як передумова участі громадянина у суспільному 
житті [4, с. 8]. 

Позитивні результати соціалізації молодої людини, фор-
мування її стійкої громадянської позиції залежать від рівня су-
часної освіти. Тому акцентується увага на важливості підви-
щення рівня освіти, значенні гуманітарної освіти, необхідності 
змін в її місті, формах та методах. Необхідним, на нашу думку, є 
реформування освіти в Україні, створення системи громадян-
ської освіти, що надасть шансів особистості бути залученою до 
глобального простору, за умов урахування та гармонійного по-
єднання демократичних цінностей з комплексом національних 
традицій. Зміст громадянської освіти не повинен і не може  
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бути сталим протягом тривалого часу, а потребує постійної ак-
туалізації [5, с. 118]. 

Отже, важливою та основною в процесі передачі право-
вих знань, всього спектру цінностей соціуму, правил поведінки 
є роль держави, яка має керувати та контролювати цей процес, 
дбати про рівень правової культури своїх громадян. Це перед-
бачає створення системи громадянської освіти метою якого 
є  формування у людини навичок прогнозування наслідків її 
діяльності та пошуку адекватних способів вирішення проблем, 
політично активної свідомої молодої людини з чіткою життє-
вою позицією. 
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АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  

ЗА ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 
 

Проголошення у Конституції України людини, її життя 
і  здоровʼя найвищою соціальною цінністю, права кожного на 
безпечне для життя і здоровʼя довкілля, обовʼязку держави  
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щодо забезпечення екологічної безпеки і підтримання еколо- 
гічної рівноваги на території України створює першооснову 
для формування в Україні належного екологічного правопо-
рядку та зумовлює необхідність пошуку нових і вдосконалення 
існуючих засобів та інструментів для його досягнення. 

Досягнення належного екологічного порядку надзвичай-
но важливе завдання для українського суспільства, зважаючи 
на нинішню складну екологічну ситуацію в Україні. Екологіч-
ний правопорядок не може існувати без налагодженої системи 
юридичної відповідальності. Для створення надійних засад 
охорони довкілля необхідне існування всіх видів юридичної 
відповідальності та особливо важливе місце в цій сфері посідає 
адміністративна відповідальність, головним призначенням 
якої є попередження та недопущення заподіяння значної шко-
ди охоронюваним законом цінностям, в тому числі навколиш-
ньому природному середовищу та здоровʼю людини. Переваги 
цього виду юридичної відповідальності проявляються також 
в  оперативності реагування на правопорушення, що особливо 
важливо в сфері охорони довкілля. 

Окремі питання адміністративно-правового регулювання 
охорони навколишнього природного середовища розглядалися 
в працях – В. Б. Аверʼянова, О. Ф. Андрійко, Ю. П. Битяка, 
А. С.  Васильєва, І. П. Голосніченка, Є. В. Додіна, Р. А. Калюжного, 
С. В. Ківалова, Л. В. Коваля, В. В. Копєйчикова, Є. Б. Кубка, 
Н. Р.  Нижник, Н. М. Мироненко, В. Ф. Опришка, В. І. Пахомова, 
П. М.  Рабіновича, Н. Р. Малишевої. 

Адміністративна відповідальність є явищем багатогран-
ним і складним. Його змістовну характеристику складають 
ознаки, що характеризують це явище як вид юридичної відпо-
відальності та засіб державного – адміністративного примусу, 
який функціонує в межах специфічних адміністративних пра-
вовідносин, а його правові засади складають окремий інститут 
адміністративного права – інститут адміністративної відпові-
дальності. 

Особливості адміністративної відповідальності за еколо-
гічні правопорушення визначають такі основні риси: по-перше, 
специфічний характер правовідносин, який складається вна-
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слідок поєднання екологічних та адміністративних чинників 
у  змісті цього правового явища, і, по-друге, особливі підстави 
виникнення правовідносин адміністративної відповідальності – 
екологічне адміністративне правопорушення.  

Адміністративна відповідальність за екологічні правопо-
рушення – це вид юридичної відповідальності, яка передбачає 
заходи адміністративного впливу за протиправні й винні діян-
ня, що порушують встановлений порядок використання при-
родних ресурсів, охорони навколишнього середовища (довкіл-
ля) та вимоги екологічної безпеки. 

Визначення поняття «адміністративна відповідальність» 
існує дуже багато, але найбільш вужче і чіткіше визначення 
адміністративної відповідальності дає С. Стеценко. На його ду-
мку адміністративна відповідальність – це різновид юридичної 
відповідальності, що полягає в застосуванні до осіб, які вчини-
ли адміністративні проступки, особливих санкцій – адміністра-
тивних стягнень [3, c. 223]. 

Особливість адміністративної відповідальності полягає 
у  тому, що між правопорушником і органом (посадовою осо-
бою), яка накладає стягнення, відсутні службові відносини.  
Посадові особи підлягають адміністративній відповідальності 
за адміністративні правопорушення, повʼязані з недодержан-
ням встановлених правил в галузях охорони порядку управ-
ління, державного і суспільного порядку, порядку охорони 
природи та здоровʼя тощо [4, с. 160–163]. 

У Кодексі України про адміністративні правопорушення 
найбільша кількість статей (понад сорок), у яких передбача-
ється відповідальність за екологічні правопорушення, містить-
ся в Главах 6–8 цього кодексу [1].  

Адміністративне законодавство передбачає відповідаль-
ність за порушення земельного, водного, лісового законодав-
ства, законодавства про надра, охорону атмосферного повітря 
і  тваринного світу, екологічну безпеку. 

Субʼєктами адміністративних правопорушень у сфері 
охорони навколишнього природного середовища можуть бути 
тільки громадяни і посадові особи. Останні підлягають адмініс-
тративній відповідальності за адміністративні правопорушен-
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ня, повʼязані з недодержанням встановлених правил у галузі 
охорони природи, здоровʼя населення та інших правил, забез-
печення виконання яких входить до їх службових обовʼязків 
(ст.  14 КпАП). 

Адміністративна відповідальність за екологічні правопо-
рушення застосовується за рішенням місцевих рад та їх адміні-
стративних комісій, посадовими особами спеціальних органів 
охорони навколишнього природного середовища або санітар-
ного нагляду. 

Адміністративне законодавство передбачає такі заходи 
адміністративного впливу за екологічні правопорушення: по-
передження, штраф, конфіскація заборонених знарядь полю-
вання або рибальства, незаконно добутої продукції; позбав-
лення права займатися певним видом діяльності, повʼязаної 
з  використанням природних ресурсів. Стягнення адміністра-
тивного штрафу не звільняє винну особу від обовʼязку відшко-
дувати заподіяні збитки [2, ст. 130]. 

Отже, адміністративна відповідальність це особливий 
вид юридичної відповідальності, що полягає в застосуванні ор-
ганами адміністративної юрисдикції до осіб, що вчинили адмі-
ністративне правопорушення адміністративних стягнень у по-
рядку, встановленому нормами адміністративного права.  

Найважливішим напрямком попередження адміністрати-
вних правопорушень в сфері екології є зʼясування причин та 
умов, що сприяють вчиненню даного виду правопорушень.  
Основною причиною скоєння адміністративних екологічних 
проступків, є прогалини в екологічній правосвідомості грома-
дян і посадових осіб, що виражаються в думці про невичерп-
ність природних ресурсів. Окрім того, на мою думку, однією 
з  причин, що справляє негативний вплив на формування пра-
вової свідомості, є недосконалість законодавства і низька  
ефективність діяльності правоохоронних і природоохоронних 
органів. 
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Одним із порушень законних прав, інтересів і свобод лю-

дини і громадянина, що викликає занепокоєння з боку суспіль-
ства і держави є вчинення домашнього насильства, яке здійс-
нює деструктивний вплив на родину та підриває стабільне фу-
нкціонування останньої як «основного осередку суспільства». 

Минулий рік став переломним у питаннях захисту прав 
людини не лише в Україні, а й в усьому світі. Слова «фемінізм» 
та «насильство» стали найбільш запитуваними у пошукових 
інтернет-системах. Намагаючись вирішити проблему домаш-
нього насильства, у грудні 2017 року Верховна Рада прийняла 
Закон «Про запобігання та протидію домашньому насильству», 
в якому запропоновано новий підхід (із використанням євро-
пейських стандартів) до боротьби із цим негативним явищем у 
суспільстві [1, с. 12]. 

Отож, на сьогодні, згідно даного Закону, під домашнім на-
сильством розуміється діяння (дії або бездіяльність) фізично-
го, сексуального, психологічного або економічного насильства, 
що вчиняються в сімʼї чи в межах місця проживання або між 
родичами, або між колишнім чи теперішнім подружжям, або 
між іншими особами, які спільно проживають (проживали) од-
нією сімʼєю, але не перебувають (не перебували) у родинних 
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відносинах чи у шлюбі між собою, незалежно від того, чи про-
живає (проживала) особа, яка вчинила домашнє насильство, 
у  тому самому місці, що й постраждала особа, а також погрози 
вчинення таких діянь [2]. Дія Закону незалежно від факту спі-
льного проживання поширюється на таких осіб: подружжя, ко-
лишнє подружжя, наречені, мати (батько) або діти одного з по-
дружжя (колишнього подружжя) та інший з подружжя (колиш-
нього подружжя), особи, які спільно проживають (проживали) 
однією сімʼєю, але не перебувають (не перебували) у шлюбі 
між  собою, їхні батьки та діти, особи, які мають спільну дитину 
(дітей), батьки (мати, батько) і дитина (діти), інші родичі, опі-
куни, піклувальники, їхні діти та особи, які перебувають (пере-
бували) під опікою, піклуванням, прийомні батьки, батьки-
вихователі, патронатні вихователі, їхні діти та прийомні діти, 
діти-вихованці, діти, які проживають (проживали) в сімʼї пат-
ронатного вихователя. Постраждалою дитиною визнається 
не  лише та, яка зазнала домашнього насильства, а й свідок 
(очевидець) такого насильства.  

Одним із нововведень Закону є створення кол-центру 
з  питань запобігання та протидії домашньому насильству,  
насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей.  
Кол-центр планується утворити центральним органом вико-
навчої влади, що забезпечує формування державної політики 
у  сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Кол-
центр з питань запобігання та протидії домашньому насильст-
ву, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей – 
це державна установа, що має територіальні відділення в усіх 
регіонах України [2]. З метою посилення запобігання та проти-
дії домашньому насильству силами правоохоронних органів 
Законом передбачено розширення повноважень уповноваже-
них підрозділів органів Національної поліції України. 

Закон України «Про запобігання та протидію домашньо-
му насильству» закріплює систему спеціальних заходів щодо 
протидії домашньому насильству, а саме: 1) терміновий забо-
ронний припис стосовно кривдника; 2) обмежувальний припис 
стосовно кривдника; 3) взяття на профілактичний облік кривд-
ника та проведення з ним профілактичної роботи; 4) направ-
лення кривдника на проходження програми для кривдників. 
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Уповноважені підрозділи органів Національної поліції 
України: 

- приймають та розглядають заяви та повідомлення 
про вчинення домашнього насильства, у тому числі розгляда-
ють повідомлення, що надійшли до кол-центру з питань запо-
бігання та протидії домашньому насильству, насильству за 
ознакою статі та насильству стосовно дітей, вживають заходи 
для його припинення та надають допомогу постраждалим осо-
бам з урахуванням результатів оцінки ризиків у порядку, ви-
значеному центральним органом виконавчої влади, що забез-
печує формування державної політики у сфері запобігання та 
протидії домашньому насильству, спільно з Національною по-
ліцією України; 

- інформують постраждалих осіб про їхні права, заходи 
і  соціальні послуги, якими вони можуть скористатися; 

- виносять термінові заборонні приписи стосовно кривд-
ників; 

- беруть на профілактичний облік кривдників та про-
водять з ними профілактичну роботу в порядку, визначеному 
законодавством; 

- здійснюють контроль за виконанням кривдниками 
спеціальних заходів протидії домашньому насильству протя-
гом строку їх дії; 

- анулюють дозволи на право придбання, зберігання, 
носіння зброї та боєприпасів у власників у разі вчинення ними 
домашнього насильства, а також вилучають зброю та боєпри-
паси у порядку, визначеному законодавством; 

- взаємодіють з іншими субʼєктами, що здійснюють за-
ходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, 
відповідно до чинного законодавства. 
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Анексія території на півдні України, збройний конфлікт 

на Сході України були визначені як терористична загроза і за-
гроза територіальної цілісності України. У зв’язку з цим особ-
ливої актуальності набуває дослідження відповідальності за 
порушення порядку в’їзду та виїзду з територій з особливим 
статусом (тимчасово окупованих).  

В Україні встановлено адміністративну та кримінальну 
відповідальність за порушення зазначеного порядку. При 
цьому якісна зміна ступеня суспільної небезпеки діяння, яка 
є  підставою для криміналізації порушення порядку в’їзду на 
тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, 
пов’язується з такою ознакою суб’єктивної сторони як мета – 
заподіяння шкоди інтересам держави. 

Мета характеризує внутрішнє ставлення особи до суспіль-
но небезпечних наслідків вчинюваного нею діяння, що не вклю-
чені до юридичного складу злочину, передбаченого ст. 332-1 КК 
як обов’язкова ознака об’єктивної сторони, адже законодавець 
конструює склад злочину як формальний. Мету слід розглядати 
як бажаний, очікуваний, передбачуваний особою результат, на 
досягнення якого особа спрямовує своє діяння. 

Визначивши зазначену мету щодо порушення порядку 
в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду 
з  неї, законодавець конкретизував можливе психічне ставлен-
ня суб’єкту злочину до вчинюваного ним діяння, яке повинно 
характеризуватися прямим умислом, а саме усвідомленням: 
власне факту в’їзду на тимчасово окуповану територію України 
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або виїзду з неї; порядку в’їзду на тимчасово окуповану тери-
торію України чи виїзду з неї; обстановки такого діяння (вчи-
нення його саме з порушенням такого порядку); спрямованості 
діяння на завдання шкоди інтересам держави [1, с. 124]. 

Мета даного злочину, визначена законодавцем, як за-
подіяння шкоди інтересам держави, означає необхідність 
для  вірної кваліфікації встановлення саме постановки мети. 
Оскільки формальний склад злочину не передбачає настання 
суспільно небезпечних наслідків, то інкримінування цієї статті 
не передбачає встановлення рівня її досягнення. 

Поняття «інтерес держави» трактується відповідно до 
Рішення Конституційного Суду України № 3-рп/99 від 
08.04.1999 р. у такому значенні: «У процесі дослідження вста-
новлено, що державні інтереси закріплюються як нормами 
Конституції України, так і нормами інших правових актів. Інте-
реси держави відрізняються від інтересів інших учасників  
суспільних відносин. В основі перших завжди є потреба у 
здійсненні загальнодержавних (політичних, соціальних та ін-
ших) дій, програм, спрямованих на захист суверенітету, тери-
торіальної цілісності, державного кордону України, гаранту-
вання її державної, економічної, інформаційної, екологічної 
безпеки, охорону землі як національного багатства, захист прав 
усіх суб’єктів права власності та господарювання тощо» [2]. 

Надане Конституційним Судом України офіційне тлумачен-
ня та віднесення ним же «інтересу держави» до категорії «оціноч-
не поняття» негативно впливає на практику правозастосування, 
адже запропоноване трактування є настільки масштабним, що 
призводить до неоднозначності розуміння сутності даного по-
няття, відсутності належного рівня конкретизації, що допомогло 
б застосувати його на практиці, та призводить до різного застосу-
вання однієї і тієї ж норми кримінального права. 

Вартим нашої уваги також є питання відмежування 
суміжних діянь порушення порядку в’їзду на тимчасово окупо-
вану територію та виїзду з неї з точки зору застосування до 
винних осіб адміністративної чи кримінальної відповідаль-
ності: лише наявність спеціальної мети надає діянню достат-
ньої суспільної небезпечності для перенесення його з площини 
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адміністративної відповідальності в сферу координат кримі- 
нальної відповідальності. Даний факт свідчить про необґрун-
товане розширення дискреційних повноважень правоохорон-
них органів, оскільки кардинально різна оцінка одного й того 
самого діяння, вибіркове застосування норм права є загрозою 
порушення прав і свобод людини та громадянина. 

Підводячи підсумок, ми дійшли висновку, що запропоно-
ваний законодавцем виклад диспозиції ст. 332-1 КК мав на меті 
відрізнити суміжні діяння різної галузевої приналежності, до-
слідити додаткові обставини вчинюваного діяння, проте ство-
рив певні негативні наслідки для практичної діяльності.  

Вихід із даної проблеми нами вбачається у наступних 
варіантах: конкретизація поняття державний інтерес в цілому; 
конкретизація поняття державний інтерес лише в рамках 
ст.  332-1 КК; формулювання матеріального складу злочину 
ст.  332-1 КК для визначення і конкретизації, в чому ж саме по-
лягало завдання шкоди інтересам держави (дата звернення 
28.09.2018). 
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справа № 1-1/99. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-99 
(дата звернення 28.09.2018). 

 
 

І. Р. Левицька 
(Львівський державний університет  

внутрішніх справ) 

 
ОСОБЛИВОСТІ  

СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ДЖЕРЕЛ 
АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 

 
У різний час джерела адміністративного права розгляда-

ли та аналізували багато вітчизняних та іноземних науковців. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-99
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Іще два десятелітття тому – за радянської доби – під джерела-

ми адміністративного права розуміли тільки акти органів  

державної влади, що регулювали суспільні відносини у сфері 

державного управління.  
Однак часи змінюються і відтоді, як Україна стала неза-

лежною державою, коло джерел адміністративного права  

значно розширилося, цьому сприяло демократичні перетво-
рення та євроінтеграція країни. 

Практично усі сучасні практики погоджуються з думкою, 

що в Україні законодавство – це першоджерело. Тобто, норма-

тивно-правові акти державних органів, якими закріплено  
норми адміністративного права, – це перша і найбільша група 

джерел сучасного адміністративного права. І до цієї групи  

входять нормативні акти, які складають певну ієрархічну  
систему [1, с. 4]. 

Конституція України вважається фундаментальним дже-

релом адміністративного права України, оскільки вона є Осно-

вним Законом України, а також виступає базою для появи но-

вих джерел адміністративного права. В Конституції України 

знайшли своє закріплення загальні принципи адміністратив-

ного  права.  
Саме конституційними нормами встановлено адміністра-

тивно-правовий статус громадян, законодавчо закріплено 

участь обʼєднань громадян та трудових колективів в управлін-

ні державними і громадськими справами, обовʼязки та відпові-

дальність посадових осіб [2]. 

Другий рівень ієрархії у системі джерел адміністративно-

го права – це закони. Вони займають основу за значущістю час-

тину нормативно-правових актів в Україні, адже завдяки їм ре-

гулюються найважливіші суспільні відносини. У системі дже-

рел адміністративного права важливе місце займає кодифіко-

ваний акт – Кодекс України про адміністративні правопору-

шення [3].  

Іншим кодифікованим законом, що є одночасно 

і  джерелом адміністративного права, слід назвати Кодекс  

адміністративного судочинства України [4]. 
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Третім рівнем ієрархії виступають підзаконні юридичні 

акти, до яких відносять укази Президента України, постанови 

Кабінету Міністрів України, накази центральних органів вико-

навчої влади, а також – акти місцевих державних адміністрацій 
та органів місцевого самоврядування, в яких містяться норми 

адміністративного права.  

Крім нормативно-правових актів органів виконавчої вла-
ди, що містять адміністративні норми і є джерелами адмініст-

ративного права, слід сюди ж віднести і акти керівництва дер-

жавних підприємств, обʼєднань, установ і організацій. Ці підза-

конні нормативно-правові акти мають локальний характер, 
адже вони діють, зазвичай, лише в межах певного підприємства 

(обєднання, установи, організації) [1, с. 6]. 

Таким чином системи джерел адміністративного права, 
доходимо до думки, що вона наразі знаходиться у процесі роз-

витку та постійно зазнає змін шляхом доповнення її традицій-

ного переліку.  

Цей процес привертає увагу багатьох науковців, і їх дум-

ки часто принципово різняться між собою. З нашої точки зору, 

сучасну систему джерел адміністративного права в  Україні 

мають формувати: нормативно-правові акти державних орга-
нів Україні, міжнародні джерела та рішення національних  

судів.  

Саме така система відповідатиме потребам нашої країни, 

яка знаходиться на стадії розвитку та демократизації. 

 
––––––––––––––––– 

1. Цуркаленко Ю. В. Деякі аспекти розуміння сучасної системи дже-

рел адміністративного права України. Часопис Національного університе-
ту «Острозька академія». Серія «Право». 2015. № 2 (12). С. 2–12. 

2. Конституція України від 28 червня 1996 р. Відомості Верховної 
Ради України. 1996. № 30. Ст. 141. 

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від  
7 грудня 1984 р. Відомості Верховної Ради України. 1984. № 51.  
Ст.  1122. 

4. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 
2005  р. Відомості Верховної Ради України. 2005. № 35−36. Ст. 446. 
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С. І. Левицька 
(Університет митної справи та фінансів) 

 
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ  

СТВОРЕННЯ ВИЩОГО СУДУ  
З ПИТАНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

 
Указом Президента України від 29 вересня 2017 року 

№299/2017 «Про утворення Вищого суду з питань інтелек- 
туальної власності», був утворений Вищий суд з питань інтеле-
ктуальної власності, або як ще його називають за міжнародною 
термінологією IP-суд. Ставлення науковців та громадськості до 
такого нововведення є досить неоднозначним, деякі вважають 
його великим кроком на шляху до вдосконалення судової сис-
теми України, а низьку спеціалізацію суддів одним з найбільш 
проблемних аспектів при вирішенні справ, повʼязаних з права-
ми інтелектуальної власності, інші – критикують та зазначають 
про його недоцільність та необґрунтованість, виказують зане-
покоєність з приводу того, чи варто витрачати на це стільки 
людського та фінансового ресурсу. 

Видається незрозумілим, чому законодавець виокремлює 
у системі судоустрою саме ВСПІВ, тим самим, надаючи особли-
вого значення спорам у сфері інтелектуальної власності. Вико-
ристовуючи такий підхід та суспільну значимість справ, можна 
вести мову і про створення, наприклад, Вищого податкового 
суду, Вищого суду з розгляду земельних справ, Вищого суду 
з  вирішення корпоративних спорів тощо.  

Ряд питань викликає і назва спеціалізованого суду, а точ-
ніше її інстанційна невідповідність, адже законодавець перед-
бачає створення Вищого суду з питань інтелектуальної власно-
сті за відсутності судів нижчих інстанцій з розгляду цієї ж кате-
горії справ. Продовжуючи дане питання, суперечливими вида-
ються повноваження ВСПІВ переглядати прийняті ним же рі-
шення в апеляційному порядку.  

Однією з основних проблем, що виникне з формуванням 
вищого спеціалізованого суду буде його територіальна відда-
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леність для більшості громадян. Розгляд усіх спорів цієї кате-
горії зосереджуватиметься у Києві, що для осіб з віддалених 
населених пунктів буде додатковою перешкодою у доступі до 
правосуддя.  

Для більшої зручності доступу та економії фінансових ре-
сурсів ВСПІВ краще розмістити в декількох округах, до яких 
будуть входити декілька областей, розподілених між округами, 
залежно від кількості в кожній області судових справ з ІВ. Час 
також є однією з проблем, оскільки єдиним органом, що прово-
дить кваліфікаційне оцінювання та безпосередньо конкурс, є 
ВККСУ, яка наразі, у звʼязку із проведенням судової реформи, 
виконує одночасно декілька процедур. Крім того, конкурс на 
зайняття посад у новоствореному суді передбачає лише 21 ва-
кансію, тож буде важко забезпечити своєчасний та якісний ко-
легіальний розгляд справ не лише як судом першої, а  й апеля-
ційної інстанції.  

Спірними є і вимоги, які висуваються до кандидатів, яки-
ми можуть бути судді за наявності трирічного стажу, бо при 
цьому жодного значення не має чи буде такий стаж у сфері ін-
телектуальної власності чи з розгляду корпоративних, земель-
них та інших спорів. Єдиними кандидатами у судді, які 
обовʼязково матимуть спеціальну освіту у сфері інтелектуаль-
ної власності будуть представники у справах інтелектуальної 
власності, однак надання можливості патентному повіреному 
стати суддею видається не досить обґрунтованою, адже такі 
особи взагалі можуть не мати досвіду з представництва в суді, 
а  досвіду патентного повіреного може бути недостатньо для 
здійснення правосуддя у справах інтелектуальної власності 
через те, що останні патентними спорами не обмежуються. На 
останок, слід зазначити, що існування ВСПІВ потребує значної 
та тривалої фінансової підтримки з боку держави.  

Окрім забезпечення фінансування потреб суду, важливим 
також є інвестування у діяльність центрів для підвищення ква-
ліфікації суддів з ІВ, проведення підготовчих та навчальних 
програм.  

Попри все зазначене, Україна – це країна зі значним інте-

лектуальним науковим потенціалом. Можливо, єдиний суд 
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зможе напрацювати комплексну і більш сталу судову практику, 

аніж розпорошені суди. «Рівень забезпечення інтелектуальної 
діяльності на території будь-якої країни залежить від системи 

державного захисту прав тих, хто займається інтелектуальною 

діяльністю, наявність окремого спеціалізованого суду у такій 
системі, має ключове значення» [3, c. 43–44]. 

Суддя Вищого апеляційного суду ЮАР пан Луїс Хармс за-
значає, що хоча угода ТРІПС і не вимагає створення спеціалізо-

ваних судів у сфері інтелектуальної власності, все ж зрозуміло, 

що справи, які стосуються інтелектуальної власності, в загаль-
ній судовій системі мають бути переадресовані суддям, які во-

лодіють практичними, чи принаймні отриманими в ході навча-
льних сесій, знаннями у цій сфері [4].  

Найбільш розвиненою спеціалізація судів в сфері інтелек-
туальної власності є у ФРН: із 16 окружних судів федеральної 

землі Баден-Вюртемберг лише два можуть розглядати спори 

про авторське право та торговельні марки і лише один – спори 

щодо патентних прав [1, с. 11].  
Патентні суди існують і в інших державах світу – Австрії, 

Великій Британії, США тощо [2, с. 120]. 
Подібної позиції притримується і Європейський союз, що 

є важливим з огляду на інтеграційні процеси, які відбуваються 

в  нашій  країні. 

 
––––––––––––––––– 
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ІНСТИТУТ ПОМИЛУВАННЯ В УКРАЇНІ: 

ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ 

 
Завданням кримінального законодавства України є пра-

вове забезпечення охорони прав та свобод людини і громадя-
нина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, 
довкілля, конституційного устрою України від злочинних пося-
гань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобіган-
ня злочинам. Для здійснення цього завдання Кримінальний 
кодекс України визначає, які суспільно небезпечні діяння є зло- 
чинами та які покарання застосовуються до осіб, що їх вчини-
ли. В той же час, в положеннях КК України передбачено звіль-
нення від кримінальної відповідальності та покарання. Доціль-
ність та дієвість інституту помилування є доволі актуальною 
проблемою для нашої держави, яка переживає період змін та 
реформ. Тож спробуймо розібратися у даному питанні. 

Відповідно до тлумачного словника сучасної української 
мови слово «помилувати» розуміється як простити будь-кому 
провину, проявити жалість, милосердя, скасувати або помʼяк- 
шити кару, до якої засуджено людину [1, с. 893].  

На думку В. М. Мойсеєнко під помилуванням слід розумі-
ти спеціальний вид звільнення від покарання (повне або част-
кове звільнення) індивідуально визначеної особи, засудженої 
за скоєння злочину, що здійснюється на підставі відповідного 
акта (указу про помилування), виданого Президентом України 
[2, с. 190]. 

У правовому значенні помилування в Україні існує як ін-
ститут права, що утворюється шляхом видання Президентом 
України акта правового характеру, який не скасовує дію закону 
про кримінальну відповідальність, але водночас звільняє особу 
від кримінального покарання. Так, згідно з п. 27 ст. 106 Кон-
ституції України саме Президент України має право здійснюва-
ти помилування засуджених.  
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Зазначена вище конституційна норма конкретизована 
у  ст. 87 Кримінального кодексу України. 

На мою думку, законодавче забезпечення застосування 
помилування в нашій державі є вкрай недосконалим як з пози-
ції кримінального права, так і з точки зору процедурної надій-
ності та неупередженості прийняття рішень про помилування. 
Важко назвати демократичною процедуру помилування у тій 
державі, в якій Президент здійснює помилування на підставі 
Положення, ним і затвердженого. Даний акт встановлює коло 
осіб, які мають право подавати клопотання про помилування: 

– засуджені судом України та відбувають покарання на 
території України; 

– засуджені судом іноземної держави і передані для від-
бування покарання в Україну без умови про незастосування до 
них помилування та вирок суду щодо яких приведено у відпо-
відність із законодавством України; 

– засуджені в Україні і передані для відбування пока-
рання іноземній державі, якщо ця держава погодилася визнати 
і виконати прийняте в Україні рішення про помилування; 

– захисник, один із батьків, дружина (чоловік), дитина, 
інший член сімʼї, законний представник особи, зазначеної в за-
значених вище пунктах. 

У виняткових випадках за наявності надзвичайних об-
ставин клопотання про помилування також може бути подано 
головою або іншим членом Комісії при Президентові України 
у  питаннях помилування, Уповноваженим Верховної Ради 
України з прав людини, Уповноваженим Президента України 
з  прав дитини, Уповноваженим Президента України з прав  
людей з інвалідністю, Уповноваженим Президента України 
у  справах кримськотатарського народу [3]. 

У випадку засудження особи до довічного позбавлення 
волі, клопотання про її помилування може бути подано після 
відбуття нею не менше двадцяти років призначеного покарання.  

Також Положення встановлює, що помилуванню у винят-
кових випадках підлягають особи, які засуджені за тяжкі чи 
особливо тяжкі злочини або мають дві і більше судимості 
за  вчинення умисних злочинів чи відбули незначну частину 
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призначеного їм строку покарання, а також особи, засуджені 
за  вчинення корупційних злочинів. 

Як ми бачимо, помилування не залежить ні від ступеня 
суспільної небезпеки особи засудженого, ні від тяжкості скоє-
ного ним злочину й суворості призначеного йому покарання. 
Практично це може бути будь-який засуджений і Президент 
може прийняти стосовно нього акт про помилування. 

Ю. В. Баулін, С. М. Школа у своїх працях стверджують, що 
Україні необхідний закон, який би урегулював соціальні відно-
сини, повʼязані зі здійсненням помилування. 

Вибірковість, упередженість, але в той же час ефектив-
ність даного інституту характеризує помилування волонтера 
Костянтина Ходаковського, якого було засуджено за пограбу-
вання квартири ще в 15 років. Двічі йому продовжували термін 
увʼязнення за нелояльну поведінку. У 2014 році він виграв  
Європейський суд з прав людини, який зобовʼязав державу 
Україна виплатити 25 тисяч євро як компенсацію за порушення 
прав. Всю суму вʼязень витратив на потреби української армії [4]. 

Отже, можна зробити висновок про те, що законодавче 
закріплення процедури помилування в Україні є недосконалим. 
Тому дане питання потребує належного дослідження з метою 
реформування положень зазначеної інституції шляхом розроб-
ки проекту відповідного закону або ж внесення змін до поло-
жень КПК України. Особливо це стосується прозорості розгляду 
звернень засуджених про помилування та прийняття відповід-
них юридичних рішень. Це дозволить зробити процедуру по-
милування у нашій державі більш відкритою і обʼєктивною, 
а  також гуманною та динамічною.  

 

––––––––––––––––– 
1. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. 

і допов.) / укл. і голов. ред. В. Т. Бусел. К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.  
2. Мойсеєнко В. М. Помилувати не можна стратити. Наук.-інформ. 

видання. К.: Вища школа, 2011. 376 с. 
3. Про Положення про порядок здійснення помилування: Указ 

Президента України від 21.04.2015 р. № 223/2015. URL: http://zakon. 
rada.gov.ua/laws/show/223/2015 

4. Волонтера Костянтина Ходаковського помилували. URL: 
https://life.pravda.com.ua/society/2015/10/5/201194/ 



- 248 - 

С. М. Лесюк 
(Львівський національний 

 аграрний університет) 

 

ДОЦІЛЬНІСТЬ СКАСУВАННЯ МОРАТОРІЮ  
НА ПРОДАЖ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ 
 

Земля є основою життєдіяльності людини. Значення зе-
млі для існування суспільства не можливо переоцінити. Однією 
з найважливіших характеристик землі є її ґрунтова характери-
стика, оскільки земля має унікальну властивість – родючість. 
Тому землі належить особлива роль у сфері сільськогосподар-
ського виробництва. Можна сказати, що земля і виступає осно-
вним засобом виробництва у сільському та лісовому господар-
стві, і є базисом життєдіяльності людей – місцем створення  
населених пунктів, функціонування народного господарства 
тощо. Окрім цього, земельні ділянки – це нерухоме майно, 
обʼєкт права власності та інших речових прав. 

Згідно ч. 1 ст. 14 Конституції України [1], а також ч. 1 ст. 1 
Земельного кодексу України [2] (далі – ЗК України) земля є ос-
новним національним багатством, що перебуває під особливою 
охороною держави, яка полягає у забезпеченні раціонального 
використання земельних ресурсів, збереженні й відтворенні 
родючості ґрунтів, захисті їх від псування та забруднення, реа-
лізації громадянами, юридичними особами та державою їхніх 
прав власності та землекористування відповідно до закону. 
Право власності на землю гарантується. Це право набувається 
і  реалізується громадянами, юридичними особами та держа-
вою виключно відповідно до закону [1]. Важлива роль у захисті 
прав і законних інтересів субʼєктів у земельних та повʼязаних 
із  ними майнових правовідносинах належить судам. Водночас 
в Україні тимчасово запроваджений мораторій, який обмежує 
конституційні права власників земельних ділянок, що закріп-
лені також у ч. 1 ст. 90 ЗК України: «Власники земельних діля-
нок мають право продавати або іншим шляхом відчужувати 
земельну ділянку, передавати її в оренду, заставу, спадщину». 
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Як зазначають прибічники мораторію на продаж сільсь-
когосподарських земель [3], його скасування може спричинити 
низку негативних явищ суспільно-економічного характеру, зо-
крема: скуповування значних площ сільськогосподарського 
призначення фінансово-промисловими групами, що матиме 
своїм наслідком «обезземелення» селян та утворення «латифу-
ндій» латиноамериканського типу з найманими працівниками; 
відчуження селянами земельних ділянок сільськогосподарсь-
кого призначення за ціною, що є істотно нижчою за економічно 
обґрунтовану; концентрація значних площ сільськогосподар-
ського призначення у власності фінансових установ (банків) 
під час переходу заставної землі у власність заставоутримува-
ча; виникнення явища «спекуляції» земельними ділянками, 
коли значні площі земель сільськогосподарського призначення 
скуповуватимуться фінансовими спекулянтами з метою пода-
льшого їх перепродажу за більш високою ціною, що призведе 
до зростання вартості аграрної продукції і спричинить інфля-
цію; неконтрольована зміна цільового призначення та урбані-
зація сільськогосподарських земель. 

Відомий противник мораторію на продаж сільськогоспо-
дарських земель А. М. Мірошниченко на своєму сайті [4] зазна-
чає, що обмеження чи навіть позбавлення власників можливо-
сті розпоряджатися їхніми земельними ділянками фактично 
в  багатьох випадках означає позбавлення власника більшої 
частини благ, які могло б принести йому здійснення права вла-
сності. Така ситуація матиме місце, скажімо, коли особа володіє 
невеликою за площею ділянкою сільськогосподарського приз-
начення, яку економічно недоцільно використовувати за ці-
льовим призначенням. Адже середній розмір земельної частки 
(паю) в Україні складає 4 га. Водночас, за даними Інституту аг-
рарної економіки оптимальний розмір господарства зернового 
та зерново-буряківничного напрямів становить 300–400 га, 
а  при розмірі земельної ділянки менше 55 га тваринництво на 
ній буде збитковим [5, с. 251–252]. Подібна ситуація матиме 
місце, коли землевласник через похилий вік (як відомо, пере-
важна більшість власників земельних часток (паїв) – особи  
пенсійного віку) не здатен самостійно обробляти свою сільсь-
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когосподарську землю. У цьому разі єдиною можливістю отри-
мати від свого майна – земельної ділянки сільськогосподарсько-
го призначення – нормальний економічний ефект є продаж та-
кої ділянки. Адже, як відомо, на сьогоднішній день здача такої 
земельної ділянки в оренду не може компенсувати втрат від  
неможливості продати ділянку, оскільки ставки орендної плати 
за сільськогосподарські землі є надто низькими. Тобто, позити-
вними факторами можуть виступити: приплив інвестицій, роз-
виток сільської інфраструктури та кооперації, підвищення ро-
дючості землі через більш дбайливе ставлення та інвестиції для 
запобігання деградації ґрунтів, відновлення конституційних 
прав власників паїв, посилення місцевих громад через посилен-
ня місцевого бізнесу, звуження простору для популізму. 

Як бачимо, на сьогодні питання мораторію на продаж зе-
мель сільськогосподарського призначення залишається вкрай 
актуальним і гостро дискутується не лише у наукових колах, 
а  також серед народних депутатів України та юристів-прак- 
тиків. Не зважаючи на те, що мораторій має тимчасовий харак-
тер, визначити момент, коли він буде знятий, і чи буде знятий 
взагалі, не можливо.  

Проекти закону про ринок земель, про ринок земель 
сільськогосподарського призначення розглядаються у Верхов-
ній Раді України вже багато років, вони неодноразово ухва- 
лювалися у першому читанні, а згодом передавалися на до-
опрацювання. Вбачається, що рішення про знаття мораторію 
на  продаж сільськогосподарських земель лежить переважно 
не  у  юридичній, а у політичні площині [6, с. 284–293]. 
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РЕЙДЕРСТВО В УКРАЇНІ 

 
За сучасних ринкових умов гарантією постійного, не-

змінного розвитку національного господарства є забезпечення 
економічної безпеки вітчизняних підприємств. Зокрема, протя-
гом останніх 10–15 років в Україні, існує чимало негативних 
умов, які впливають на економічну безпеку підприємства. До 
таких прикладів можна віднести недосконалість чинного зако-
нодавства, розвиток олігархізму і корумпованість органів дер-
жавної влади, недобросовісна конкуренція, відсутність санкцій 
або кримінальної відповідальності за дії, що наносять шкоду 
вітчизняним підприємствам, нестабільна політична ситуація 
в  країні. Наразі однією з головних перешкод є рейдерство, 
яке  з кожним роком набуває загрозливих масштабів.  

Дослідженням питання рейдерства займались багато 
вчених, а саме: розкриттям поняття та суті рейдерства, причин 
його розповсюдження та особливостей, займались С. М. Анісі-
мов, А. М. Бандурка, О. В Бєліков, М. В. Бондаренко, З. С. Варна-
лій, І. І. Мазур, А. О. Єфименко, М. І. Копитко, М. А. Колєсник, 
Т. І.  Сабецька, Р. В. Суботник, В. І. Мейта, О. А. Мельниченко, 
В. І.  Пушкарьова. 

Нині у вітчизняному законодавстві відсутнє чітке юри-
дичне значення терміна «рейдерство», тому його визначення 
можна давати на підставі досліджень окремих науковців.  
Власне, термін «рейдерство» був введений в період, коли Вели-
ка Британія вважалася «володаркою морів». В той час рейдера-
ми називали воєнні кораблі, які поодиноко здійснювали рейди 
(раптові напади, нальоти) з потоплення торгових суден супро-
тивників, а отже, «рейдер» перекладається з англійської як  
«загарбник». В сучасному розумінні рейдери – це спеціалісти 
із  захоплення чужої власності за допомогою спеціально розіг-
раного бізнес-конфлікту [3]. Тому під рейдерством розуміти-
мемо дії, спрямовані особою на набуття прав на майно або  
контроль над субʼєктом господарювання без згоди власника чи 
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уповноваженої особи, що відбувається внаслідок спланованого 
конфлікту відповідно до певного сценарію, який має правове 
обґрунтування та мотивацію [4]. 

Метою рейдерства може бути не лише заволодіння цін-
ними активами, але і усунення конкурентів на шляху до досяг-
нення домінуючого положення на ринку. 

Привабливими для рейдерів є перспективні, сильні, ус-
пішні й прибуткові підприємства, які захоплюються заради по-
дальшого ведення бізнесу і включаються до структури холдин-
гу чи фінансово-промислової групи. Також цікавими для рей-
дерів є слабкі, фінансово нестійкі підприємства з неефектив-
ним менеджментом, які привабливі з точки зору «легкості» 
рейдерського захоплення і поглинаються з метою подальшої 
реалізації ліквідних активів підприємства-жертви (обладнання, 
нерухомості, землі тощо) [3].  

Специфіка рейдерства в Україні полягає в його напівкри-
мінальному характері. Рейдерів умовно поділяють на «білих», 
«сірих» і «чорних». Як правило, «біле» рейдерство відноситься 
до законної діяльності, спрямованої на придбання підприємст-
ва. Натомість «чорні» та «сірі» рейдери використовують у своїй 
діяльності незаконні методи, підробні документи, силове захо-
плення тощо. Рейдери можуть діяти як у власних інтересах, за-
хоплюючи підприємства з метою перепродажу, так і на замов-
лення – на користь третіх осіб. 

Слід зазначити, що особливої уваги заслуговують рей-
дерські атаки через їх масовість та загрозливий характер для 
безпечного функціонування підприємств. Негативний ефект 
рейдерства проявляється у руйнуванні вітчизняного бізнесу, 
стимулюванні банкрутства, загостренні проблем та конфлікт-
ності у корпоративному секторі економіки. Характерним мо-
ментом є те, що рейдерські атаки здебільшого спрямовані на 
найприбутковіші підприємства, що значно впливає на функці-
онування окремих галузей та народного господарства загалом, 
ускладнюють процес захисту прав власності, сприяють зни-
женню продуктивності праці та є одним з першопричин поши-
рення негативного іміджу України на міжнародній арені, крім 
того, створюють перешкоди для розвитку малого та середньо-
го бізнесу, гальмують розвиток конкурентного середовища 
і  сприяють монополізації економіки [2]. 
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На мою думку, можна виділити дві основні ідеї щодо ефе-
ктивного захисту підприємства від можливих рейдерських по-
сягань. По-перше його власникам потрібно йти в ногу з часом 
і  активно моніторити всі факти рейдерських захоплень бізнес-
структур, що відбуваються в Україні, ознайомлюватися з нови-
ми методами рейдерських атак, що може значно підвищити 
шанси фірми на їх уникнення. По-друге, це вдосконалення за-
конодавчої бази, яке повинно забезпечити комплексний пра-
вовий захист крупного і середнього бізнесу, створити унікальні 
засоби протистояння на ринку недружньому злиттю і погли-
нанню та сприяти розвитку цивілізованих способів перерозпо-
ділу власності, оскільки рейдерство також створює загрозу на-
ціональній безпеці України. 

Отже, рейдерство в Україні набуло швидкого поширення 
і  в сучасних умовах є серйозною загрозою підприємницькій 
діяльності. Головними завданнями в регулюванні рейдерства 
є: соціальний захист працівників, збереження стратегічних 
промислових підприємств, правовий захист, рівність всіх 
субʼєктів господарювання. Для ефективної боротьби із рейдер-
ством потрібно докласти спільних зусиль як з боку влади, так 
і  з боку бізнес-структур і громадськості. Основними напряма-
ми дій повинні стати: вдосконалення законодавства в галузі 
корпоративного управління та усунення прогалин в господар-
ському процесуальному законодавстві, які дають змогу здійс-
нювати протиправні дії; встановлення санкцій або криміналь-
ної відповідальності за дії, що наносять шкоду вітчизняним 
підприємствам; регулювання судової системи, детальна пере-
вірка кожної справи; підвищення правової культури та свідо-
мості пересічних громадян та субʼєктів підприємницької діяль-
ності; подолання корупції в урядових структурах. 

 

––––––––––––––––– 
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управління підприємствами. 2017. № 8. С. 341–348. 
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СОЦІАЛЬНІ ПРАВА ОСОБИ:  

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ 
 

Соціальні права є важливим та невідʼємним елементом 
будь-якої цивілізованої держави, що визначають гідні умови 
життєдіяльності людей, визнані на національному та міжнаро-
дному рівні.  

Значимість соціальних обумовлюється їх роллю у все- 
бічному розвитку особистості, соціальних груп і громадян- 
ського суспільства в цілому, виходячи з критеріїв соціальної 
держави. 

Соціальні права – це можливості громадянина бути пов-
ноцінним субʼєктом суспільних відносин та забезпечення йому 
необхідних для розвитку та існування умов.  

Отже, за своєю суттю ці права полягають у свободі вияв-
лення волі, інтересів, можливості певної поведінки, діяльності, 
певних дій в соціальній сфері.  

Їх змістом є трудові, житлові, медичні та інші блага, права 
на ці блага, права на їх одержання, захист, збереження, воло-
діння, користування і розпорядження. 

Соціальні права мають свої специфічні особливості, що 
відрізняють їх від всіх інших груп прав людини: 

– вони реалізуються в сфері соціального життя. Соціаль-
ний аспект життя повʼязаний з виконанням тих чи інших ролей 
людиною як частинки соціуму (наприклад, соціальні ролі: ма-
тері, батька, дитини, пенсіонера, інваліда); 

– нечітке формулювання соціальних прав, вони містять 
ряд оціночних понять: «достатній життєвий рівень», «гідні 
умови життя» тощо; 

– дані права реалізуються в індивідуальній і колек- 
тивній формах. Субʼєктом соціальних прав може виступати 
не  тільки людина, але і сімʼя; 
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– для здійснення соціальних прав потрібна активна со-
ціальна підтримка з боку держави;  

– соціальні права гарантують достатній рівень життя, 
без якого не може бути мови про нормальне людське існуванні; 

– обʼєктами цих прав виступають блага соціальної сво-
боди матеріального і нематеріального характеру. До мате- 
ріальних благ відносяться: їжа, одяг, житло, медичні послуги, 
соціальне забезпечення; до нематеріальних благ – здоровʼя, 
сприятливе навколишнє середовище тощо. 

До соціальних прав належать: право на працю та свободу 
праці, на вільний вибір професії, на справедливу винагороду 
праці, на страйк, на відпочинок, на безпечні та здорові умови 
праці, на соціальний захист, на житло, достатній життєвий рі-
вень, на охорону здоровʼя, медичну допомогу, медичне страху-
вання, пенсійне забезпечення. Саме ці права визначають 
обовʼязки держави забезпечити кожному мінімум засобів до 
існування, соціальної забезпеченості.  

Серед джерел правового регулювання соціальних прав 
базову роль відіграють міжнародно-правові норми. 

У ст. 25 Загальної декларації прав людини визначено 
право кожної людини на такий життєвий рівень, включаючи 
їжу, одяг, житло, медичний догляд та необхідне соціальне об-
слуговування, який є необхідним для підтримання здоровʼя 
і  добробуту її самої та її сімʼї, і право на забезпечення в разі 
безробіття, хвороби, інвалідності, вдівства, старості чи іншого 
випадку втрати засобів до існування через незалежні від неї 
обставини [1]. 

Міжнародний пакт про економічні, соціальні й культурні 
права встановлює зобовʼязання держав, які беруть участь 
у  цьому Пакті, визнавати право кожної людини на соціальне 
забезпечення, включаючи соціальне страхування; право кож-
ного на достатній життєвий рівень для нього і його сімʼї; право 
кожної людини на найвищий досяжний рівень фізичного і пси-
хічного здоровʼя; закріплює стандарти соціального захисту 
сімʼї, дітей та матерів.  

Основні стандарти прав людини в соціальній сфері закріп-

лені в Європейській соціальній хартії (переглянутій) (1996 р.), 
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Європейському кодексі соціального забезпечення (1990 р.),  

Хартії Європейського співтовариства про основні соціальні 
права трудящих (1989 р.), Хартії основних прав Європейського 

Союзу (2000 р.).  

Права, які гарантує Європейська соціальна хартія (перег-
лянута) 1996 р., торкаються повсякденного життя кожного: 

право на охорону здоровʼя (ст. 11); право на соціальне забезпе-
чення (ст. 12); право на соціальну та медичну допомогу (ст. 13); 

право на отримання послуг від соціальних служб (ст. 14); право 

осіб із обмеженими можливостями на самостійність, соціальну 
інтеграцію та участь у громадському житті (ст. 15); право сімʼї 

на соціальний, правовий та економічний захист (ст. 16); право 
дітей та підлітків на соціальний, правовий та економічний за-

хист (ст. 17); право працівників-мігрантів і членів їх сімей на 
захист і допомогу (ст. 19); право осіб похилого віку на соціаль-

ний захист (ст. 23); право на захист від убогості та соціального 

відчуження (ст. 30); право на житло (ст. 31) [2].  

Європейський кодекс соціального забезпечення містить 
мінімальні стандарти захисту, які договірні держави повинні 

надавати у звʼязку з девʼятьма традиційними соціальними ри-
зиками, а саме: хворобою, безробіттям, старістю, трудовим  

каліцтвом, професійним захворюванням, материнством, інва-

лідністю, утратою годувальника, утриманням дітей.  
Отже, підсумовуючи, можна вказати, що соціальні прав 

людини закріплені в нормах міжнародного і внутрішньодер- 

жавного права, реалізуються в соціальній сфері, гарантують 

достатній життєвий рівень, відображають статус різних со- 
ціальних груп, забезпечують соціальну свободу і соціальну  

безпеку кожної особистості, активну роль у здійсненні яких 

відіграє  держава. 

 
––––––––––––––––– 
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ТЕОРЕТИКО-ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ 

ПРАВООХОРОННОЇ ТА ПРАВОЗАХИСНОЇ  

ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Одним з важливих, складних і багатогранних явищ юрис-
пруденції є правовий захист людини. Упродовж багатьох сто-
літь проблема прав людини, незмінно залишаючись політико-

правовою, набувала також релігійно-етичного, філософського 

значення. 
Досить поширеним у науковому юридичному середо- 

вищі є визначення, що забезпечення державою прав і свобод 
людини – це створення державою умов для їх здійснення. 
Зʼясовуючи у звʼязку із цим одне з понять правозахисної діяль-

ності, можна стверджувати, що вона є діяльністю органів дер-
жавної влади, місцевого самоврядування, колективних та од-

ноособових субʼєктів громадянського суспільства щодо недо-

пущення порушень прав і свобод людини й громадянина (юри-
дичних осіб), а також відновлення порушеного правомірного 
стану в цій сфері. 

На сьогодні в юриспруденції, як у теоретичній, так і в 

практичній сфері, недостатньо чітко розмежовується проблема 

співвідношення понять «правоохоронна діяльність» і «право-
захисна діяльність», що відповідно, відображає стан розробле-
ності цього питання в науці, зокрема, у галузі конституційного 

права. З огляду на те, що за радянських часів панувала догма 
щодо примату першочергового захисту прав і свобод людини 
не було актуальним. Тому діяльність усієї радянської право- 

охоронної системи спрямовувалась на охорону й захист су- 
спільних інтересів, під якими насправді розумілись інтереси 

держави [1, c. 7–8]. 

Згідно зі ст. 3 Конституції України людина, її життя й 
здоровʼя , честь і гідність, недоторканність і безпека визнають-
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ся в Україні найвищою соціальною цінністю. Права й свободи 

людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяль-
ності держави. Держава відповідає перед людиною за свою  

діяльність. Утвердження й забезпечення прав і свобод людини 

є головним обовʼязком [2, с. 22]. 
Наведена норма-принцип Основного Закону нашої країни 

є часто цитованою в правовій літературі. Але ще й досі не чітко 
визначено ознаки правоохоронної діяльності, не розмежовано 
поняття правоохоронної діяльності та правозахисної діяльнос-
ті, що створює суттєві поняттєво-категоріальні непорозуміння. 
Близьким до істинного видається визначення, відповідно до 
якого правоохоронна діяльність – це державна правомірна  
діяльність, що полягає у впливі на поведінку людини або групи 
людей з боку уповноваженої державою посадової особи шля-
хом охорони права, відновлення порушеного права, припинен-
ня порушеного права, його виявлення або розслідування з 
обовʼязковим додержанням встановлених у законі процедур 
для цієї діяльності [3, с. 141]. 

Справді, термін «правоохоронна діяльність» стійко асо-
ціюється з діяльністю правоохоронних органів, насамперед ор-
ганів внутрішніх справ, хоча й не обмежується ними. Водночас 
термін «правозахисна діяльність» асоціюється передусім з ру-
хом за права людини та діяльністю громадських правозахисних 
організацій. Хоча, відповідно до Конституції України, утвер-
дження та забезпечення прав і свобод людини є головним 
обовʼязком держави, досить незвичними для сприйняття є такі 
поняття, як «правозахисні органи державної влади» чи «право-
захисна діяльність держави».  

Справді, в конкретно-політичних умовах одним із за-
вдань правоохоронної діяльності органів державної влади мо-
же бути боротьба з правозахисними організаціями, а метою 
діяльності правозахисних організацій – обмеження влади (сва-
вілля) правоохоронних органів.  

О. Ф. Скакун підкреслює, що механізм охорони прав лю-
дини включає в себе заходи щодо профілактики правопору-
шень для утвердження правомірної поведінки особи, а меха-
нізм захисту включає заходи щодо «відновлення порушених 
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прав неправомірними діями та відповідальності особи, яка  
скоїла правопорушення. Без можливості захисту прав охорона 
прав буде неповною. Захист – це найбільш дійова охорона, дру-
гий її ступінь [4, с. 206]. 

До головних правоохоронних функцій органів державної 
влади необхідно віднести: 1) профілактичну (профілактика 
правопорушень, які тягнуть за собою юридичну відповідаль-
ність у сфері публічного права); 2) захисну (захист життя, здо-
ровʼя, прав, свобод та законних інтересів фізичних осіб); 3) охо-
рони громадського порядку, громадської безпеки і власності; 
4)  ресоціалізаційну (ця функція є найбільш характерною для 
органів і служб у справах неповнолітніх, служб, що здійснюють 
адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць поз-
бавлення волі); 5) оперативно-розшукову; 6) розслідування 
злочинів; 7) судового розгляду справ; 8) розгляду справ про 
адміністративні порушення; 9) розгляду справ про фінансові та 
адміністративно-господарські правопорушення; 10) виконання 
вироків, рішень, ухвал і постанов судів, постанов органів діз-
нання і досудового слідства та прокурорів.  

До другорядних та допоміжних правоохоронних функцій 
слід віднести: контрольну (наглядову), дозвільну, розʼясню- 
вальну (у тому числі функцію надання правової допомоги та 
правового тлумачення (офіційного та неофіційного), аналітич-
ну та методичну, інформаційну, нормотворчу, координаційну 
функції [5, с. 37]. 

Так наприклад, у Законі України «Про державний захист 
працівників суду та правоохоронних органів подано пере-
лік правоохоронних органів, до яких, зокрема, належать: орга-
ни прокуратури; органи внутрішніх справ; органи служби  
безпеки; митні органи; органи охорони державного кордону; 
органи й установи виконання покарань; органи державної по-
даткової служби; органи державної контрольно-ревізійної 
служби; органи рибної охорони; органи державної лісової охо-
рони; інші органи, які здійснюють правозастосовні або право- 
охоронні функції (ст. 2 Закону) [6, с. 4]. 

Правозахисна діяльність полягає у захисті прав та інте-
ресів громадян України, іноземців, осіб без громадянства (як 
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юридичних, так і фізичних осіб) відносно спірних питань їхніх 
прав і охоронюваних інтересів, а також у наданні правової  
допомоги від обвинувачення, посилення правових гаран-
тій  охорони прав і свобод від втручання органів влади та 
управління. 

Правозахисна функція, яку виконують державні й недер-
жавні органи, має багато складових.  

Це, зокрема: 
– розʼяснення громадянам їхніх прав та обовʼязків, 
– надання юридичної допомоги, 
– представництво в суді, правоохоронних органах тощо. 
Державним органом, який повинен сприяти розвитку 

юридичних послуг з метою реалізації прав, свобод і законних 
інтересів громадян та юридичних осіб, надання їм платних  
послуг правового й технічного характеру є Міністерство юсти-
ції України та його органи на місцях. До складу органів юстиції 
належать органи з виконавчого провадження, органи реєстра-
ції актів громадянського стану, органи державної реєстрації 
нормативно-правових актів громадських обʼєднань, а також 
нотаріат. Таким чином зазначені вище державні органи  
частково, а іноді і безпосередньо виконують правозахисну  
діяльність. 

Також, правозахисну функцію виконує адвокатура, яка 
хоч і не є державною інституцією, проте робить значний вклад 
до сфери правового захисту населення та громадян. Тут також 
не потрібно забувати й про науково-педагогічний склад нав- 
чальних закладів, які також частково підтримують правозахис-
ну та профілактичну, виховну та освітню функції під час фор-
мування правозахисної діяльності суспільства. Своєю діяльніс-
тю вказані структурні елементи на професійній основі забезпе-
чують право на захист від обвинувачення і надає правову до-
помогу при вирішенні справ у судах та інших органах влади. 
Разом з тим громадяни України мають право вільного вибору 
захисника і можуть обирати захисником своїх інтересів особу, 
яка є фахівцем у галузі права, якщо така особа може легально 
надавати правову допомогу особисто чи за дорученням юри- 
дичної особи. 
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З 1998 р. в Україні розпочала свою роботу нова право- 

захисна інституція – Уповноважений Верховної Ради України 
з  прав людини. Діяльність Уповноваженого ВРУ безпосередньо 

спрямована на охорону прав і свобод людини, розширення обі-

знаності громадян про порушення їхніх прав і свобод органами 
влади, посадовими особами.  

Ця діяльність водночас є правозахисною, і правоохорон-
ною. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

здійснює легітимний парламентський контроль за додержан-

ням конституційних прав і свобод людини і громадянина, а та-
кож захист прав кожного на території України в межах своїх 

повноважень. Свою діяльність він будує відповідно до Консти-
туції України, Закону України «Про Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини». 
Таким чином, ми висловлюємо свої бачення на теорети-

ко-порівняльний аналіз щодо правоохоронної та правозахисної 

діяльності, який полягає у певній схожості, а саме у тому, що 

обидві діяльності направлені на забезпечення, дотримання, 
захист буденних, професійний чи будь-яких інших сфер діяль-

ності людини та громадянина, що особливо важливо для сьо-
годенного демократичного, цивілізованого та морально-

духовного й правового будівництва українського суспільства 

та держави.  
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ТОРГІВЛЯ ДІТЬМИ  

ЯК РІЗНОВИД ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ 

 
Жертвами торгівлі людьми є громадяни переважної  

більшості країн світу. Найвищим ступенем віктимності щодо 
торгівлі людьми володіють діти, які у будь-якій державі є най-

вразливішими у разі посягання на їх життя, здоровʼя, нормаль-
ний розвиток.  

Саме тому проблема торгівлі дітьми являє собою віднос-

но самостійний та особливо небезпечний різновид транснаціо-
нального кримінального бізнесу, щільно повʼязаний з іншими 

видами злочинності. 

Діти – жертви торгівлі людьми, піддаються різним видам 
експлуатації: 

1. Дитяча порнографія – заборонений вид підприємницт-
ва, повʼязаний зі звідництвом для проституції, сутенерством, 

утриманням будинків розпусти, виготовленням, збутом і роз-

повсюдженням предметів порнографічного характеру.  

Ця проблема настільки гостра, що для її визначення  
запропонований специфічний термін – педопорногра- 
фія  [1]. 

2. Дитяча проституція – різновид експлуатації праці в 
особи в галузі проституції. Навіть у тих державах, де проститу-

ція легалізована, дитяча проституція заборонена, однак для 

організованих злочинних структур в ряді країн (зокрема, Таї-

ланді) це «звичайний бізнес». 
3. Втягнення у злочинну діяльність – це дії, повʼязані 

з  безпосереднім психічним чи фізичним впливом на дитину 

та  вчиненні з метою викликати у неї прагнення взяти участь 

в  одному чи кількох злочинах.  
При цьому можуть використовуватись різноманітні спо-

соби впливу. 
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4. Усиновлення чи удочеріння в комерційних цілях – це 
оформлення спеціальним юридичним документом встанов-
лення батьківської опіки над дітьми, позбавленими батьківсь-
кого піклування, з метою подальшого їх використання для 
отримання доходів (у жебракуванні, занятті азартними іграми 
чи для подальшого укладення щодо них угод повʼязаних з фак-
тичною передачею права власності).  

В Україні проблема торгівлі дітьми та дитячими органа-
ми загострюється у звʼязку з тим що зовні такі діяння мають 
вигляд усиновлення неповнолітніх іноземцями. Не випад- 
ково Україну продовжують називати «країною дикого усинов-
лення» [2]. 

5. Використання дитини як донора – це викрадення ди-
тини або її усиновлення з метою подальшого використання як 
донора, отримання внутрішніх органів та тканин на їх продаж 
на «чорному ринку».  

Гострота проблеми торгівлі дітьми в Україні суттєво збі-
льшується війною на Сході. Так, Управління Верховного комі-
сара ООН з прав людини акцентує увагу сексуальної експлуата-
ції дітей на територіях, повʼязаних зі збройними конфліктами. 
Крім того, за даними експертів, війна на сході України призвела 
до появи нових для нашої держави, але відомих у світі форм 
торгівлі людьми.  

За даними Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ), починаючи 
з  1990 р., в результаті військових конфліктів загинуло 3,6 млн. 
осіб, близько 45% від загальної кількості – діти. Щодо дітей – 
це активна участь в бойових конфліктах, збір розвідінформації, 
перенесення вантажів, надання медичної допомоги, рабська 
праця, надання сексуальних послуг [3].  

Стикнувшись з матеріальними труднощами, чимало вну-
трішньо переміщених осіб та сімей вирішили вихати до Росії. 
Однак саме ця країна є загрозою для українських громадян. 
За  даними МВС України та правозахисних організацій, було 
встановлено цілу мережу вербувальників з працевлаштування 
та міграції до Російської Федерації [4, c. 11–12]. 

Також звернемо увагу на гібридні прояви торгівлі дітьми. 
Російські благодійні організації, які нібито схвильовані долею 
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українських дітей зі Сходу, вивозять їх з окупованої території 
до РФ, де вони і зникають и на даний момент не вдалось знайти 
жодного з них.  

Росія або старанно приховує справжнє місце перебуван-
ня, або представники влади цієї держави навіть і  не нама- 
галися належним чином організувати їх перебування на  своїй  
території. 

Дослідження торгівлі дітьми ускладнюється надзвичай-
но високою латентністю цього злочину. Так, за перше півріччя 
2018 р. було виявлено лише 16 фактів щодо торгівлі дітьми, 
а  саме 9 неповнолітніми та 7 малолітніх осіб. Як правило, зло-
чинець має чіткий план своїх дій, іноді у вчиненні злочинів  
беруть участь батьки, опікуни чи піклувальники. Але навіть 
тоді, коли злочин вчиняється вдень, у публічних місцях, 
цей  факт може залишитися незрозумілим, неочевидним для 
оточуючих.  

Таким чином, торгівля дітьми як різновид транснаціона-
льного злочину «торгівля людьми» посідає особливе місце 
у  кримінальному бізнесі.  

Дітей –жертв торгівлі – експлуатують, починаючи від 
звичайного продажу іншій особі, закінчуючи використанням 
для порнографії та для насильницького донорства.  
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ПРИЧИНИ ПРОПУСКУ СТРОКІВ  

НАКЛАДЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ  
У СПРАВАХ, ЩО РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ  

ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 
Правоохоронна функція держави спрямована на охорону 

конституційних прав і свобод людини та громадянина, а також 
на відновлення порушених прав. Особи, які порушують встано-
влені правила поведінки, права інших громадян, несуть відпо-
відальність згідно чинного законодавства. Найрозповсюдже-
нішим видом юридичної відповідальності є адміністративна 
відповідальність, яку реалізують широке коло посадових осіб, 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування.  

Одним із найбільш широких повноважень у сфері засто-
сування адміністративних стягнень наділені адміністративні 
комісії при виконавчих органах сільських, селищних, міських 
рад. У ст. 218 Кодексу України про адміністративні правопору-
шення (далі по тексту – КУпАП) передбачено вичерпний пере-
лік справ про адміністративні правопорушення, які розгляда-
ються адміністративними комісіями відповідних рад. 

Відповідно до ч. 1 ст. 283 КУпАП, розглянувши справу про 
адміністративне правопорушення, орган (посадова особа) ви-
носить постанову по справі. Постанова виконавчого органу 
сільської, селищної, міської ради по справі про адміністративне 
правопорушення приймається у формі рішення [1]. 

На підставі прийнятого рішення на правопорушника мо-
же бути накладено певний вид адміністративного стягнення, 
що передбачений конкретною нормою КУпАП та полягає у поз-
бавленні або обмеженні певних прав чи благ особи [2, с. 161]. 

Натомість ст. 38 КУпАП регламентовано, що адміністра-
тивне стягнення може бути накладено не пізніш як через два 
місяці з дня вчинення правопорушення [1]. 
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Необхідно зауважити, що на практиці може скластися си-
туація, коли протокол про адміністративне правопорушення 
складено працівником поліції, наприклад за порушення норм 
ст. 156 «Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, сла-
боалкогольними напоями і тютюновими виробами», а розгля-
дати таку справу буде адміністративна комісія сільської, сели-
щної, міської ради за місцем реєстрації особи, на яку складено 
протокол про адміністративне правопорушення.  

З моменту складеного протоколу про адміністративне 
правопорушення розпочинається сплив строку щодо можливо-
сті накладення адміністративного стягнення, у відповідності 
до положень ст. 38 КУпАП. 

Як зазначає К.С. Токарєва, одним із факторів, що впливає 
на сплив строку, передбаченого ст. 38 КУпАП, є неналежна  
підготовка матеріалів про вчинення адміністративного право-
порушення до їх передачі в уповноважений орган, що буде  
розглядати протокол про адміністративне правопорушення 
та  виносити постанову про накладення адміністративного 
стягнення [3, с. 86]. 

Погоджуючись із твердження науковця, вважаємо за  
необхідне зауважити, що окрім зазначеного, на практиці про-
блема полягає у тому, що в законодавстві України немає вста-
новленого строку протягом якого посадові особи, що склада-
ють протокол про адміністративне правопорушення зобовʼя- 
зані надіслати його уповноваженому органу, що буде розгляда-
ти справу та виносити постанову про накладення адміністра-
тивного стягнення. 

Вважаємо, що така ситуація є неприпустимою, тому про-
понуємо встановити у КУпАП конкретний строк протягом яко-
го посадова особа, яка склала протокол про адміністративне 
правопорушення зобовʼязана надіслати його на розгляд адміні-
стративної комісії органу місцевого самоврядування у відпові-
дності до вимог закону. Пропонуємо, щоб такий строк становив 
не більше пʼяти робочих днів з моменту оформлення протоколу 
про адміністративне правопорушення, оскільки вважаємо, що 
він буде достатнім для того, щоб оформити супровідний лист 
та разом із протоколом надіслати поштою. З іншого боку,  
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запропоноване положення, унеможливить спливу строку на-
кладення адміністративного стягнення, оскільки у ст. 277  
КУпАП закріплені строки розгляду справ про адміністративні 
правопорушення, які розпочинаються з моменту отримання 
протоколу про адміністративне правопорушення органами  
місцевого самоврядування. 

Таким чином, автором наукових тез, встановлено, що для 
можливості уникнення спливу строків накладення адміністра-
тивного стягнення, що передбачені ст. 38 КУпАП, доцільно за-
кріпити конкретний строк (пʼять робочих днів) протягом якого 
посадова особа, яка склала протокол про адміністративне пра-
вопорушення зобовʼязана надіслати його на розгляд адмініст-
ративної комісії органу місцевого самоврядування у відповід-
ності до їх підвідомчості за нормами КУпАП. 
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ОРГАНИ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  

ЯК СУБʼЄКТИ НАДАННЯ  
АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 

 
Створення зручних і доступних умов для отримання при-

ватними особами адміністративних послуг є одним з головних 
завдань, що має вирішуватися органами публічної влади. Адже 
саме за якістю цих послуг кожен субʼєкт звернення оцінює  
турботу держави про нього та рівень поваги до прав і гідності 
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громадянина. На теперішній час адміністративна система  
України характеризується надмірною багатофункціональністю 
органів публічної адміністрації у сфері надання адміністратив-
них послуг. Неефективне визначення функцій у цій системі 
є  підґрунтям для внутрішньо-конфліктних інтересів у діяльно-
сті багатьох органів публічної влади. Як наслідок, ускладнення 
надання адміністративних послуг. 

Законом України «Про адміністративні послуги» визна-
чено коло субʼєктів, які можуть надавати адміністративні пос-
луги. До таких субʼєктів належать й органи місцевого самовря-
дування. Місцеве самоврядування як форма народовладдя 
отримало закріплення в ст. 5 Конституції України, згідно 
з  якою народ здійснює владу безпосередньо і через органи 
державної влади та органи місцевого самоврядування [1]. 
З  цього конституційного положення прямо випливає, що міс-
цеве самоврядування посідає окреме місце в політичній системі 
(в механізмі управління суспільством та державою) і його слід 
розглядати як окрему форму реалізації народом належної йому 
влади. Таке становище місцевого самоврядування в політичній 
системі дозволяє його характеризувати як самостійну (поряд 
з  державною владою) форму публічної влади – публічну владу 
територіальної громади [2, с. 169]. 

Дослідники Центру політико-правових реформ визнача-
ють адміністративні послуги як публічні послуги, що надають-
ся органами виконавчої влади та місцевого самоврядування 
і  надання яких повʼязане з реалізацією владних повноважень. 
Вони зазначають, що прикметник «адміністративні» вказує 
на  субʼєкта, який надає послуги (адміністрацію) та владну  
(адміністративну) природу діяльності щодо надання цих  
послуг [3, с. 54]. 

Виокремлення відносин щодо надання адміністративних 
послуг дозволяє змінювати характер відносин між адміністра-
тивними органами та приватними особами; відмежовувати  
публічно-службову діяльність адміністративних органів від 
їх  господарської діяльності; може використовуватися для  
розмежування діяльності органів влади щодо вироблення по-
літики (розробки політичних програм, нормативних актів) та 
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поточного адміністрування (вирішення конкретних життєвих 
ситуацій). 

Окремим видом класифікації адміністративних послуг 
є  класифікація за галузями законодавства, точніше, за предме-
том (характером) питань, за розвʼязанням яких звертаються 
особи до адміністративних органів. Серед них можна виокре-
мити підприємницькі (або господарські), соціальні, земельні, 
будівельно-комунальні, житлові та інші види адміністративних 
послуг. Під соціальними адміністративними послугами розу-
міються послуги, повʼязані з реалізацією владних повноважень 
(наприклад, призначення державної соціальної допомоги то-
що). Прикладом земельних адміністративних послуг може бути 
прийняття органом місцевого самоврядування рішення про 
надання земельної ділянки у користування, а прикладами під-
приємницької адміністративної послуги – реєстрація субʼєктів 
підприємницької діяльності, видання ліцензій тощо. Такий під-
хід ніяким чином не вступає в суперечність із загальним по-
няттям «адміністративні послуги», оскільки всі ці відносини 
належать до галузей законодавства, які «виросли» з адмініст-
ративного права і мають адміністративний характер. У проце-
дурному аспекті також не простежується жодних суттєвих від-
мінностей між цими послугами: надають їх адміністративні ор-
гани, процедурний результат той самий – рішення адміністра-
тивного органу. Аналіз вищезазначених груп послуг засвідчує 
наявність у них і деяких власних формальних та змістових 
ознак [4, с. 127]. 

Отже, встановлено, що у підзаконних актах «адміністра-
тивна послуга» розглянута як результат здійснення владних 
повноважень уповноваженим субʼєктом. Зроблено висновок 
про те, що адміністративна послуга – це не лише результат 
правозастосовної діяльності владних органів (що є по суті ли-
ше завершальною стадією), а й передусім увесь процес проце-
дури, починаючи з подання заяви до оскарження правозасто-
совного акта. 

Підсумовуючи викладене, вважаємо, що надання адмініс-
тративних послуг для фізичних та юридичних осіб має стати 
однією з ключових функцій місцевого самоврядування. Держа-
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ва, як правило, повинна залишити за собою тільки функцію  
контролю за якістю надання таких послуг та надання адмініст-
ративних послуг виключно загальнодержавного значення. 
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ПРОБЛЕМИ ВИРІШЕННЯ СУДОВИХ СПОРІВ  

ЩОДО ОДНОЧАСНОГО СТЯГНЕННЯ  
ШТРАФУ ТА ПЕНІ 

 
Зобовʼязання має виконуватися належним чином відпо-

відно до умов договору та вимог Цивільного кодексу України 
(далі – ЦК України), інших актів цивільного законодавства, а за 
відсутності таких умов та вимог – відповідно до звичаїв ділово-
го обороту або інших вимог, що звичайно ставляться [1]. 

Однак, не кожен учасник цивільних правовідносин неу-
хильно дотримується цього задекларованого законодавством 
положення. Як наслідок, у випадку невиконання чи неналежно-
го виконання зобовʼязання однією зі сторін, в неї виникає пе-
редбачена законом відповідальність. Одним з видів такої від-
повідальності є неустойка (штраф, пеня). 

Відповідно до ст. 549 ЦК України, неустойкою (штрафом, 
пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен 
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передати кредиторові у разі порушення боржником зо-
бовʼязання. 

Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від 
суми невиконаного або неналежно виконаного зобовʼязання. 

Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми 
несвоєчасно виконаного грошового зобовʼязання за кожен день 
прострочення виконання [1]. 

Таким чином, у кредитора виникає право на стягнення 
такої неустойки, а у боржника цьому праву кореспондує 
обовʼязок щодо сплати неустойки як міри відповідальності. 

Разом з тим, при вирішенні спорів про стягнення не-
устойки в судовому порядку виникає чимало проблемних пи-
тань, зокрема, щодо правомірності одночасного стягнення 
штрафу та пені, застосування такого підходу в цивільних пра-
вовідносинах. Наприклад, під час розгляду спорів про стягнен-
ня заборгованості за кредитними договорами або договорами 
позики між фізичними особами, суди першої інстанції іноді  
відмовляють кредитору в одночасному стягненні з боржника 
пені та штрафу [2].  

З цією правовою позицією варто погодитись, оскільки 
якщо використовувати підхід, що штраф та пеня є одним видом 
цивільно-правової відповідальності, то така відмова в одночас-
ному стягненні штрафу та пені є законною. 

Враховуючи вищевикладене та відповідно до статті 549 
ЦК України штраф і пеня є одним видом цивільно-правової від-
повідальності, а тому їх одночасне застосування за одне й те 
саме порушення – строків виконання грошових зобовʼязань за 
кредитним договором, свідчить про недотримання положень, 
закріплених у статті 61 Конституції України щодо заборони 
подвійної цивільно-правової відповідальності за одне і те саме 
порушення [3]. 

Разом з тим, проблематика даної теми полягає у тому, що 
суди, ухвалюючи рішення в однотипних справах часто прихо-
дять до абсолютно протилежних висновків. 

Наприклад, постановою Апеляційного суду Полтавської 
області від 26.09.2018 р. у справі № 531/1539/16-ц було зазна-
чено, що суд відмовляє в задоволенні позову в частині стяг-

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843619/ed_2018_07_12/pravo1/T030435.html?pravo=1#843619
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843619/ed_2018_07_12/pravo1/T030435.html?pravo=1#843619
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_192/ed_2016_06_02/pravo1/Z960254K.html?pravo=1#192
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нення будь-якого виду неустойки на підставі ст. 13 ЦПК  
України, оскільки суд позбавлений можливості самостійно 
обирати один з видів відповідальності із декількох запропоно-
ваних позивачем [4]. 

Проте з даним висновком неможливо погодитись, оскіль-
ки у такому випадку, з моменту висловлення позиції суду щодо 
часткового задоволення позовних вимог та стягнення лише 
основної частини боргу без пені та штрафу, у позивача вини-
кають «легітимні (законні) очікування» на неустойку у звʼязку 
з порушенням боржником свого зобовʼязання, котра, маючи 
грошовий вираз, буде вважатися майном в розумінні ст. 1 Пер-
шого протоколу до Європейської конвенції з прав людини [2]. 

До «легітимних сподівань» ЄСПЛ, зокрема, відносить існу-
вання заборгованості, підтверджене обовʼязковими й такими, що 
підлягають виконанню, судовими рішеннями, оскільки це надає 
особі право розраховувати, що заборгованість буде їй сплачено. 
Отже, така заборгованість становитиме її майно в розумінні ст. 1 
Першого протоколу Конвенції (рішення у справі «Пономарьов 
проти України», заява від 03.04.2008 №  3236/03, п. 43) [5]. 

Отже, беручи до уваги вище наведе слід підсумувати, що 
Верховний Суд сформував практику щодо неправомірності од-
ночасного стягнення штрафу та пені, так як це порушує поло-
ження ст. 61 Конституції України про те, що ніхто не може бути 
двічі притягнутий до юридичної відповідальності одного виду 
за одне й те саме правопорушення. Однак, на практиці існують 
поодинокі випадки, що суперечать даній правовій позиції. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  
СУДОВОЇ ЕНТОМОЛОГІЇ 

 
В історії давно було зауважено факт, що поява трупа, осо-

бливо на відкритій місцевості на будь-якому континенті, дово-
лі часто детермінує процеси утворення колоній комах, що в су-
купності із іншими трупними змінами, дає змогу встановити 
час смерті особи. На цьому ґрунті зародилась нова вітка forensic 
science під назвою «судова ентомологія», яка в Україні, на жаль, 
досі залишається недостатньо розробленою. Основне завдання 
вказаної галузі наукового знання є вивчення закономірностей 
розвитку трупної ентомофауни та можливостей використання 
цих даних у кримінальному провадженні.  

У судово-медичній науці доведено, що на швидкість роз-
кладу трупа впливають три ключові фактори: температура  
навколишнього середовища; доступ комах до трупа; глибина 
поховання у випадках, коли труп було приховано [1]. 

Поява трупа у природному середовищі викликає явище 
колонізації його комахами, проте відомо, що розкладання тка-
нин і пошкодження трупа здійснюється й іншими різними ор-
ганізмами: бактеріями, пліснявими, грибами, птахами, ссавця-
ми [2]. За одним із визначень труп вважається неоднорідним 
ресурсом в екосистемі, органічне доповнення до навколишньо-
го середовища, яке надає тимчасове та динамічне джерело жи-
влення для певного угруповання організмів. Результати експе-
риментів та спостережень, проведених закордонними науков-
цями підтверджують, що найбільш типовим є заселення трупів 
мікроорганізми та членистоногих Аrthropoda (тип первинноро-
тих тварин, до яких відносять комах, ракоподібних, павукопо-
дібних, багатоніжок) [3, с. 266]. За даними експериментальних 
досліджень комахи є домінуючою популяцією серед членисто-
ногих, які знаходяться на трупі. Так, зокрема, Дж. А. Пейн 
(J. A. Payne) у результаті своїх досліджень на території Гавайсь-
ких островів виявив 522 види членистоногих, які колонізували 
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труб свині 85% із них належали до класу Комахи [4, с. 597]. 
М. Л.  Гоф та К. Б. Одом (M. L. Goff, C. B. Odom) ідентифікували 
140 видів аrthropoda на трупах свині та кота, з яких 83% були 
комахами [5, с. 46]. Т. І. Тантаві (T. I.Tantawi) у Єгипті зафіксував 
на трупах свині 86% видів комах і загальної кількості тварин, 
які належать до типу членистоногих [6, с. 573]. 

Найбільше значення для руйнування трупа мають мухи – 
двокрилі коротковусі комахи підряду Bmchycera Cyclorrhapha; 
мухи некрофаги (падальні мухи) переважно харчуються трупа-
ми, мʼясними залишками. У судовій медицині циклічність роз-
витку мух використовується для орієнтовного визначення  
давності настання смерті шляхом виконання ентомологічної 
експертизи [7]. У теплу пору року мухи відкладають яйця біля 
очей, рота та носа трупа. Не дивно, що перехід яєць до личинки 
червʼякоподібної форми дуже швидкий і вже на наступну добу, 
личинки поїдають труп, що призводить до швидкого росту цих 
комах. Вони збільшуються в ширині 0,3–0,5 см та досягають 
1,5  см довжини. У кінці другого тижня зʼявляються лялечки, 
що утворюють псевдококони або пупарії. Личинки окремих ви-
дів мух занурюються в землю на глибину 15–20 см. Через 15–30 
діб із лялечок виходять дорослі мухи [7]. 

Також потрібно відмітити те, що колонізація комах зале-
жить від такого чинника як географічний регіон і відповідно 
від цього відштовхуватись в проведенні дослідження. Адже 
кожен регіон особливий по своєму рослинним і тваринним сві-
том, сезонними змінами, вологістю, температурними показни-
ками та екологічними умовами. 

Першим на цикл розвитку комах звернув увагу П. Е. Бер-
гер (Р. E. Berger), який встановив закономірність у чергуванні 
видів комах, що розмножуються на трупі. Мегнін (Megnin), 
склав схему термінів появи на трупі різних комах за якою мож-
на орієнтуватися про час від моменту смерті [8, с. 6]. 

За класифікацією, запропонованою М. І. Марченком 
і  В. І.  Кононенком, сьогодні у судово-медичній практиці розрі-
зняють пʼять етапів розкладанням (залежно від переважаючої 
в даний період активності тієї чи іншої групи некробіонтів): 

1-етап раннього мікробного розкладання (настає після 
аутолітичних процесів і триває до появи яйцекладки мух і на-
родження личинок); 
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2-етап активного розкладання трупа комахами (почи- 
нається з народження личинок мух, перебігає одночасно з мік-
робним розкладанням і завершується із закінченням розвитку 
личинок, які знищують основу масу мʼяких тканин трупа); 

3-етап пізнього розкладання трупа комахами (почи- 
нається з перетворення на псевдолялечку личинок мух і здійс-
нюється в основному личинками жуків, які знищують залишки 
мʼяких тканин); 

4-етап мікробне розкладання трупа (починається з мо-
менту зникнення личинок жуків із залишків трупа та закінчу-
ється розпадом скелета на окремі кістки); 

5-етап розпад кісткової тканини [9, с. 89]. 
Знання про ці та інші закономірності розвитку ентомо-

фауни дозволяють підтвердити або спростувати припущення 
про час смерті особи, верифікувати результати інших дослі-
джень (наприклад, дослідження трупних плям, визначення те-
мператури тіла тощо). У багатьох країнах судовій ентомології 
приділяється науковою спільнотою багато уваги і навіть ство-
рюються окремі підрозділи в університетах (до прикладу, у 
Вашингтонському державному університеті, Гавайському уні-
верситеті). Такі відділи займаються виключно розробкою пи-
тань заселення, динаміки поширення, еволюції некробіонтів та 
розширенням можливостей використання цих спеціальних 
знань для потреб розслідування.  
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ПРАКТИКА ВПРОВАДЖЕННЯ 

ІНСТИТУТУ МЕДІАЦІЇ В УКРАЇНІ 
 

Важливим елементом сучасних правових систем, що свід-
чить про розвиток демократичних інститутів у відповідній 
державі є застосування альтернативних способів вирішення 
спорів, особливо важливе місце з-поміж яких посідає медіація.  

Слід зауважити, що загалом медіація у праві розглядаєть-
ся як метод вирішення спорів із залученням посередника 
(медіатора), який допомагає проаналізувати конфліктну ситу-
ацію так, щоб зацікавлені сторони самостійно змогли обрати 
варіант рішення, який задовольняв би інтереси та потреби всіх 
учасників конфлікту [1]. Тому ряд науковців стверджує, що 
врегулювання спору за участю судді не є медіацією [2].  

Однак, існує альтернативна думка, що Законом України 
від 03.10.2017 року № 2147-VIII в Україні було запроваджено 
судову медіацію [3].  

Доволі важливим показником втіленої у приписах про- 
цесуальних кодексів судової медіації є непередбачуваність 
її  результатів, адже рішення не навʼязується сторонам, вони 
приймають його самостійно. Диспозитивність цієї процедури 
значно вища, ніж офіційного судового процесу. Процедура су-

https://pidruchniki.com/89873/%20meditsina/
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дової медіації сприяє тому, що сторона може погодитися з та-
ким правовим результатом врегулювання конфлікту, з яким 
вона навряд чи погодиться в результаті повноцінного змагаль-
ного процесу [1]. 

Однак, у функціонуванні процесуального інституту вре-
гулювання спору за участю судді (судової медіації) виникає 
слушне питання чи зможе суддя стати повноцінним медіато-
ром в Україні, адже він, як представник судової влади керуєть-
ся, передусім, нормами чинного законодавства України. 
У  звʼязку із цим виникає питання: чи зуміє суддя врегулювати 
конкретний спір, виходячи з інтересів сторін, спираючись на 
їхні обопільні інтереси? Адже таке функціональне поєднання 
може знівелювати суть закладеного інституту судової медіації, 
оскільки судді у процесі примиренні сторін спору все одно мо-
жуть аналізувати спір з позиції доказів і норм права та певною 
мірою формалізовано підходити до його вирішення у даній 
процедурі, зважаючи на те, що суддя-медіатор, насамперед, 
є  суддею, а вже потім – медіатором [3]. 

Крім того, на практиці судді вже в ухвалі про зупинення 
провадження та призначення процедури врегулювання спору 
за участю судді (судової медіації) сторонам спору пропонується 
надати свої пропозиції щодо можливих варіантів мирного вре-
гулювання спору. Під час закритих нарад суддя має право звер-
тати увагу сторін на судову практику в аналогічних спорах, 
пропонувати їм можливі шляхи мирного спору. А на відміну від 
судді, у процедурі врегулювання спору, медіатор забезпечує 
дотримання процесу медіації, допомагає сторонам налагодити 
комунікацію та підтримує їх у пошуку взаємного рішення.  
Також значною відмінністю є те, що медіація орієнтується на 
інтереси, потреби сторін конфлікту та може виходити за межі 
предмета позову [2]. 

У проекті Закону № 3665 медіацію визначено як альтер-
нативний (позасудовий) метод вирішення спорів, за допомо-
гою якого дві або більше сторони спору намагаються в рамках 
структурованого процесу за участі медіатора досягти згоди для 
вирішення їх спору. У законопроекті від 29.12.2015 р. № 3665-1 
медіація визначається як позасудова процедура врегулювання 
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конфлікту (спору) шляхом переговорів за допомогою одного 
або декількох посередників (медіаторів). Тобто у двох розгля-
нутих проектах Закону України «Про медіацію» вона визна- 
чається як позасудовий метод (процедура) вирішення спору. 

Отож, на основі проведеного аналізу, можна стверджувати, 
що на даний момент в Україні в актах процесуального законо-
давства визначено певний вид медіації, а саме – добровільну су-
дову медіацію у вигляді врегулювання спору за участю судді. 
Однак, даний процесуальний інститут може бути застосовано 
тільки під час звернення відповідної сторони до суду, що 
не  повною мірою відповідає суті класичної медіації. Зважаючи 
на це, з метою впровадження в Україні класичного інституту ме-
діації та чіткого визначення його правового статусу, слід прийн-
яти Закон України «Про медіацію» шляхом схвалення одного із 
зареєстрованих законопроектів, або розробленням нового.  

 
––––––––––––––––– 
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ДЕРЖАВНА ПРИКОРДОННА СЛУЖБА  

В СИСТЕМІ СУБʼЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

 
Забезпечення національної безпеки є пріоритетним на-

прямом державної політики будь-якої країни світу. Актуаль-
ним це питання є і для України, оскільки сьогодні наша держа-
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ва зіткнулася з реальною загрозою її національній безпеці – 
зазіханням на суверенітет та територіальну цілісність. в ціло-
му, національна безпека потребує системності її забезпечення, 
спрямованої на захист національних цінностей і реалізацію на-
ціональних інтересів [1, с. 6]. 

Ключовим елементом системи забезпечення національ-
ної безпеки є відповідні субʼєкти, чия діяльність полягає у ви-
конанні низки правових, організаційних, кадрових, мате- 
ріально-технічних, соціально-економічних та інших заходів, 
спрямованих на своєчасне попередження, виявлення та подо-
лання реальних та потенційних внутрішніх і зовнішніх загроз, 
забезпечення належного рівня захисту життєво важливих  
інтересів особи та сприятливих умови для розвитку країни 
в  цілому. 

Не дивлячись на достатньо широке коло субʼєктів забез-
печення національної безпеки, які становлять собою цілісну 
систему, сьогодні найбільш розповсюдженими та таким, що 
викликають особливе занепокоєння, залишаються загрози 
у  зовнішньополітичній сфері, у сфері державної безпеки, за-
грози у воєнній сфері та сфері безпеки державного кордону 
України тощо. Саме тому слід звернути особливу увагу на тих 
субʼєктів забезпечення національної безпеки, на яких законом 
покладено обовʼязок щодо захисту державного суверенітету 
України та її територіальної цілісності, захист та надійна охо-
рона державного кордону. 

Згідно з Концепцією розвитку сектору безпеки і оборони 
України, затвердженою Указом Президента України від 
14.03.2016 року № 92/2016 [2], Державна прикордонна служба 
України є важливою складовою сектору безпеки і оборони 
держави, пріоритетним завданням забезпечення національної 
безпеки якої є захист та надійна охорона державних кордонів, 
у  тому числі і від проявів міжнародної організованої злочинно-
сті, у вигляді нелегальної міграції, контрабанди товарів, нарко-
тиків, зброї, торгівлі людьми і т. ін. 

Підвищена увага до цього правоохоронного відомства 
пояснюється зростанням нових потенційних викликів та загроз 
національній безпеці України, і як ми зазначали вище, особливу 
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стурбованість викликають загрози прикордонній безпеці, які 
повʼязані із дестабілізацією політичної, економічної, гумані- 
тарної ситуації в Україні, що спричинена відсутністю чіткої, 
виваженої державної політики у сфері захисту та охорони дер-
жавного кордону України, а також охорони суверенних прав 
України в її виключній (морській) економічній зоні, що стало 
причиною дестабілізації політичної, економічної та гуманітар-
ної ситуації в Україні, розвитку сепаратизму, терористичних 
проявів, втрати контролю над частиною державного кордону 
України, анексії Автономної Республіки Крим Російською Фе-
дерацією та розпалу збройного конфлікту в східних регіонах 
України. 

Оскільки Державна прикордонна служба України є пра-
воохоронним органом спеціального призначення, саме на неї 
законом покладено завдання щодо забезпечення недоторкан-
ності державного кордону та охорони суверенних прав України 
в її виключній (морській) економічній зоні, здійснення в уста-
новленому порядку прикордонного контролю і пропуску через 
державний кордон України, протидія незаконній міграції на 
державному кордоні України, участь у заходах, спрямованих 
на  боротьбу з тероризмом тощо. Реалізація закріплених зако-
ном функцій – це за своєю суттю оперативно-службова діяль-
ність Державної прикордонної служби України. 

Однією з особливостей, що притаманні функціям Держа-
вної прикордонної служби України, є динамічний характер їх-
нього розвитку. Це означає, що деякі з них можуть зникати 
у  звʼязку із втратою потреби в них, окремі, навпаки, виникають 
у звʼязку із вимогами часу. Такі динамічні зміни потребують 
і  певної реорганізації ДПС, впровадження нових форм та мето-
дів управління органами Державної прикордонної служби 
України. Сьогодні основні завдання Державної прикордонної  
служби України визначені Законом України «Про Державну 
прикордонну службу України» [3]. Умовно, ці завдання можна 
поділити на: а) охоронні; б) контролюючі; в) завдання щодо 
взаємодії; г) превентивні; д) інформаційні. 

Проте, можна констатувати, що виконання жодного з 
вищезазначених завдань та реалізація перспективних напрямів 
розвитку Державної прикордонної служби неможливі без  
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удосконалення існуючої системи взаємодії, забезпечення коор-
динації та налагодження постійної співпраці між правоохорон-
ними органами як всередині держави, так і їх міжнародного 
співробітництва у процесі прийняття та реалізації нормативно-
правових актів та управлінських рішень з питань забезпечення 
національної безпеки; налагодження ефективної взаємодії 
з  місцевим населенням, громадськими формуваннями; струк-
турної оптимізації і більш раціонального використання особо-
вого складу в інтересах національної безпеки; модернізації  
системи управління ДПС України; своєчасного впровадження 
та використання сучасних інформаційних технологій в діяль-
ності ДПС України; розробки та запровадження ефективної си-
стеми прогнозування, виявлення та протидії внутрішнім та  
зовнішнім загрозам на державному кордоні; удосконалення 
інформаційного, матеріально-технічного забезпечення ДПС 
України; ефективної підготовки та перепідготовки особового 
складу ДПС з урахуванням загроз прикордонній безпеці тощо. 

З метою ефективного функціонування та подальшого ро-
звитку ДПС особливу увагу слід звернути, також, на необхід-
ність систематичного аналізу ефективності функціонування 
прикордонної служби з подальшим інформуванням громад- 
ськості про діяльність ДПС та її кадрового складу. Адже саме 
аналіз ефективності діяльності допомагає поліпшити її якість, 
а  інформування громадськості посилює відповідальність та під-
вищує прозорість діяльності відомства. Враховуючи вищевикла-
дене сподіваємося, що визначене на законодавчому рівні місце 
Державної прикордонної служби України в системі субʼєктів за-
безпечення національної безпеки та закріплені повноваження, 
дозволять забезпечити його оптимальне функціонування та 
ефективну реалізацію покладених на нього завдань. 
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ОСОБЛИВОСТІ СПАДКУВАННЯ 

ОБОВʼЯЗКОВОЇ ЧАСТКИ У СПАДЩИНІ 
 

Актуальність теми полягає в тому, що інститут 
обовʼязкових спадкоємців існує у всіх правових системах та по-
требує як дослідження, так і вдосконалення.  

В Україні є два види спадкування: за заповітом і за зако-
ном. Спадкоємцями за заповітом є особи, яким заповідано май-
но, а спадкоємцями за законом є найближчі родичі та члени 
сімʼї спадкодавця. 

Спадкоємці за законом закликаються до спадкування 
лише в тому випадку, якщо дане спадкове майно не включено 
в  заповіт, або якщо заповіт визнано недійсним, або якщо спад-
коємці за заповітом відмовилися від прийняття спадщини або 
просто не прийняли його. 

Проте існує певна категорія спадкоємців за законом, 
які  мають право на частину спадщини, незалежно від змісту 
заповіту. 

Право на обовʼязкову частку у спадщині введено законо-
давцем з тією метою, щоб забезпечити безумовне право на  
спадщину найближчих родичів спадкодавця, які в силу свого 
віку або непрацездатності відносяться до соціально незахище-
них категорій. 

Відповідно до ст. 1241 ЦК України малолітні, неповноліт-
ні, повнолітні непрацездатні діти спадкодавця, непрацездатна 
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вдова (вдівець) та непрацездатні батьки спадкують, незалежно 
від змісту заповіту, половину частки, яка належала б кожному 
з  них у разі спадкування за законом (обовʼязкова частка) [1]. 

Право щодо обовʼязкової частки у спадщині є встановле-
ним законом доповненням до заповідального розпорядження 
особи. Проте, застосування цього правила не означає, що буде 
застосований порядок спадкування за законом.  

Коло субʼєктів права на обовʼязкову частку, визначених 
ст. 1241 ЦК, є вичерпним і розширювальному тлумаченню не 
підлягає. В юридичній літературі осіб, які мають право на 
обовʼязкову частку у спадщині, називають «необхідними», а 
також «обовʼязковими» спадкоємцями. 

Малолітньою, відповідно до ст. 31 ЦК України, вважаєть-
ся дитина до досягнення нею чотирнадцяти років. 

Неповнолітньою, відповідно до ст. 6 СК України, ст. 32 ЦК 
України, вважається дитина у віці від чотирнадцяти до вісімна-
дцяти років. 

Непрацездатними вважаються жінки – після досягнення 
55 років та чоловіки – після досягнення 60 років; інваліди I, II, 
III груп, незалежно від того, чи призначена їм пенсія [2]. 

Слід мати на увазі, що склад необхідних спадкоємців ви-
значається на момент відкриття спадщини, а не на момент  
посвідчення заповіту, з урахуванням положень ст. 1222 ЦК 
України.  

Необхідно зазначити, що особа, яка належить до даної 
категорії, може скористатися наданим їй ст. 1241 ЦКУ правом 
на обовʼязкову частку у випадках, якщо: 

– все майно було заповідано іншим особам; 
– заповітом вона позбавлена права спадкування; 
– розмір належної їй частини менший, ніж обовʼязкова 

частка. 
Право на обовʼязкову частку носить особистий характер, 

тому вона не може передаватися у спадок в порядку спадкової 
трансмісії. Не мають права на обовʼязкову частку і спадкоємці, 
успадковують цю частку за правом представлення. 

Що стосується «розміру половини тієї частини спадщини, 
яка належала б їм при спадкуванні за законом», то потрібно 
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уявити ситуацію, як розподілялося б спадок, якби померлий не 
залишив заповіту.  

В такому випадку першими претендентами на спадщину 
стали б всі спадкоємці першої черги за законом – діти, дружина 
і батьки спадкодавця, в рівних частках. Скільки спадкоємців, 
стільки й часток.  

Також обовʼязкова частка в спадщині становить полови-
ну від частки, яка б належала кожному з цих спадкоємців пер-
шої черги, якби не було заповіту. 

Проте існують деякі винятки. По-перше, розмір обовʼяз- 
кової частки у спадщині може бути зменшений судом з ураху-
ванням відносин між спадкодавцем і цими спадкоємцями, а та-
кож інших обставин, що мають істотне значення (ст.1241 ЦК 
України).  

По-друге, ст. 1224 ЦК України передбачає перелік осіб, які 
не мають права на спадщину за жодних обставин, в тому числі 
й на обовʼязкову частку у спадщині, або можуть бути усунені 
від спадкування за рішенням суду [1]. 

Що стосується спірних питань то, наприклад, на практиці 
іноді виникають ситуації, коли водночас спадкоємець має пра-
во як на обовʼязкову частку, так і на частку за законом. У таких 
випадках українські нотаріуси видають таким особам свідоцтва 
як на обовʼязкову, так і на законну частку у спадщині. Проте 
такі дії не можна вважати правомірними, так як спадкування 
обовʼязкової частки є видом спадкування за законом. Тому таке 
спадкування є неправомірним, так як двічі спадкувати за одні-
єю і тією ж підставою спадкоємець не має права, бо це буде су-
перечити як судовій практиці, так і теорії цивільного права. 
У  таких ситуаціях обовʼязковий спадкоємець повинен спадку-
вати як пріоритетну саме належну йому обовʼязкову частку. 
Якщо обовʼязкова частка виявляється меншою за законну, 
то  відповідно до абзацу 3 п. 19 ППВСУ «Про судову практику 
у  справах про спадкування» спадкоємець має право на власний 
розсуд вирішувати, чи належна йому частка визначатиметься 
з  майна, не охопленого заповітом, чи з усього майна. 

Також існують і більш складні ситуації, наприклад, коли 
обовʼязковий спадкоємець також включений до заповіту. Якщо 
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єдиним спадкоємцем на все майно визнається саме лише він, то 
в такому випадку проблем не виникає й обовʼязковий спадко-
ємець успадкує все належне йому майно. Якщо ж існують ще 
й  інші спадкоємці, і крім цього заповіт складено на частину 
майна, то спочатку вираховується обовʼязкова частка (з майна 
неохопленого заповітом або з усього майна – залежно від згоди 
такого спадкоємця), а потім до неї прирощується та частка, 
яка  належить обовʼязковому спадкоємцеві за заповітом. Проте, 
така процедура тягне за собою низку проблем [3, с. 389–390]. 

Також існують і інші питання, зокрема чи може спад- 
коємець вимагати, щоб йому було виділено певне майно в на-
турі, як визначається розмір обовʼязкової частки, коли за- 
повіт складено на майно не в ідеальному, а в натуральному  
вигляді та ін. 

Таким чином, можна зробити висновок, що спадкування 
обовʼязкової частки є певним різновидом спадкування за зако-
ном, яке покликане забезпечувати безумовне право на спад-
щину найближчих родичів спадкодавця, які в силу свого віку 
або непрацездатності відносяться до соціально незахищених 
категорій. Також спірними питаннями залишаються розмір 
обовʼязкової частки, ситуації, коли водночас спадкоємець має 
право як на обовʼязкову частку, так і на частку за законом, си-
туації, коли обовʼязковий спадкоємець також включений і до 
заповіту.  

Тому, для вирішення проблем, повʼязаних зі спадкуван-
ням обовʼязкової частки, необхідним є, перш за все, вдоскона-
лення чинного цивільного законодавства з метою сприяння 
ефективності правового регулювання у цій сфері, а також 
для  вирішення проблем, що виникають при вирішенні спорів 
на  практиці. 
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ЩОДО ПРОБЛЕМИ  

ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА В УКРАЇНІ  
ТА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ 

 
Домашнє насильство є однією зі складових частин зага-

льної структури насильницької злочинності, в яку входять ді-
яння, повʼязані з фізичним і психічним насильством над особи-
стістю чи погрозою його застосування. 

Проблему домашнього насильства досліджували у своїх 
працях як вітчизняні вчені (І. А. Ботнаренко, Т. І. Возна, 
А. М.  Волощук, А. О. Галай, В. О. Галай, Л. М. Сукмановська 
та  ін.), так і зарубіжні вчені (як М. Джонсон, Г. Г. Еквіно, Ліз 
Келлі, О. В. Катушонок). 

Тривалий час проблема домашнього насильства вважа-
лася прерогативою усталених звичаїв та традицій, залишаю-
чись поза сферою правового регулювання, а втручання у сі-
мейні стосунки з боку держави та суспільства вважалося гру-
бим порушенням таємниці приватного життя. Це призвело до 
свавілля у сфері сімейних відносин та перетворення їх на сферу 
латентних правопорушень. Вперше на світовому рівні пробле-
ма домашнього насильства була актуалізована завдяки діяль-
ності міжнародного руху на захист прав жінок. 

Домашнє насильство не є географічно ізольованою про-
блемою, завдаючи щоденно шкоди найціннішим благам люди-
ни – честі та гідності, здоровʼю та життю [6, с. 121]. Нині 30–
40% тяжких насильницьких злочинів вчиняється саме в сімʼї 
[5,  с. 4]. 44% населення України потерпало від насильства 
в  сімʼї впродовж свого життя, причому 30% зазнавали насиль- 
ства, будучи неповнолітніми. Близько половини тих, хто зазна-
вав насильства в дитячому віці, стикалися з ним і в дорослому 
житті. За експертними оцінками жінки частіше стикалися з до-
машнім насильством у дорослому віці (33% проти 23% чолові-
ків), а чоловіки – у дитячому (34% проти 27% жінок) [4]. 
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Згідно з оцінками Світового Банку, в індустріально роз-
винутих країнах у загальному показнику смертності жінок у 
віці від 15 до 44 років, 19% – в результаті домашнього насильс-
тва. За даними Світового банку, майже 70% жінок України 
страждають від домашнього насильства, 30% самогубств та 
60% вбивств жінок повʼязані з насильством в сімʼї [1, с. 8–9]. 
За  даними Міністерства юстиції України щорічно 600 жінок 
гинуть в Україні від домашнього насильства [3]. Лише 10% із 
1  млн. жінок, які потерпають від насильства, звертаються до 
правоохоронних органів. Кожен день поліція фіксує 348 фактів 
домашнього насильства, і в 70–80% випадків його жертвами 
є  жінки [2]. Загалом упродовж всього 2017 року до поліції на-
дійшло понад 110900 заяв, повідомлень про вчинені правопо-
рушення та інші події, повʼязані з насильством в сімʼї, з них 
1400 подані дітьми. За даними МВС, понад 200 дітей є потерпі-
лими від злочинів, повʼязаних з насильством в сімʼї [7]. 

В Європі 74% опитаних вважають, що домашнє насильст-
во щодо жінок є поширеним у їх країні. Лише 2% респондентів 
вважали його невисоким [9]. За даними дослідження, проведе-
ного Лондонською школою гігієни та тропічної медицини, 
в  усьому світі 38,6% усіх загиблих жінок загинули від рук своїх 
партнерів [10]. Так, у 2016 році у Франції 123 жінки були вбиті 
їх партнером або колишнім партнером. Майже 225 тисяч жінок 
були жертами фізичного або сексуального насильства з боку 
подружжя, але менше, ніж одна з пʼяти поскаржилась на це [8]. 

Таким чином, феномен домашнього насильства існує 
протягом тривалого часу, проте дослідження даної теми поча-
лося порівняно недавно. Проблема домашнього насильства є 
актуальною як для України, так і для країн ЄС та потребує роз-
роблення чітких механізмів протидії йому, зокрема боротьби з 
цим правопорушенням на загальнодержавному рівні та його 
криміналізації. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО  

СТАТУСУ ЕКСПЕРТА 
У ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ COMMON LAW 

 
Експертиза є одним із найбільш ефективних засобів 

встановлення обставин події. Її функція, передусім, полягає 
у  формулюванні відповідей на основі спеціальних знань на  
питання, що виникають під час кримінальних проваджень. 
У  результаті проведення експертизи складається документ – 
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висновок експерта, який є одним із передбачених КПК України 
джерелом доказів [1, с.280]. Враховуючи важливість судово-
експертної діяльності для кримінального провадження, в укра-
їнській науковій літературі підготовлено чимало публікацій 
та  монографічних досліджень, присвячених цій тематиці. Втім 
і  далі зберігається актуальність та необхідність поглибленого 
вивчення питання процесуального статусу експерта, зʼясуван- 
ня позитивного закордонного досвіду функціонування інсти-
туту судових експертиз та взаємодії експертних, правоохорон-
них та судових органів під час розслідування кримінальних 
правопорушень.  

Українська правова система відноситься до романо-
германського (континентального) типу. Відповідно до Закону 
України про «Про судову експертизу» експертом у криміналь-
ному провадженні може бути особа, яка має необхідні знання 
на проведення експертизи та котрій доручено здійснити дослі-
дження обʼєктів, явищ і процесів, що містять відомості про об-
ставини вчинення кримінального правопорушення, й надати 
висновок із питань, які виникають під час кримінального про-
вадження і стосуються сфери її знань. У ч.2 ст.69 КПК України 
зазначено що не можуть бути експертами особи, які перебува-
ють у службовій або іншій залежності від сторін кримінального 
провадження або потерпілого. Отже, експерт повинен відпові-
дати двом основним вимогам – бути компетентним і не заці- 
кавленим у справі. 

Після дослідження висновку експерта суд за клопотан-
ням сторони кримінального провадження, потерпілого або за 
власною ініціативою має право викликати експерта до суду для 
допиту з приводу розʼяснення (уточнення та доповнення) ви-
сновку. Мета допиту – одержання інформації про відомі допи-
туваному факти. Під час допиту експерта – така інформація 
стає додатковою до висновку, який експерт зробив раніше 
[2,  с.  706]. 

У ст. 356 КПК України визначено відомості щодо яких ек-
сперту можуть бути поставленні запитання. При цьому вчені 
наголошують, що питання щодо наявності в експерта спеці- 
альних знань та кваліфікації з досліджуваних питань (освіти, 
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стажу роботи, наукового ступеня тощо), що стосуються пред-
мета його експертизи, не відповідають предмету допиту експе-
рта в суді, тому що ці дані містяться у Реєстрі атестованих су-
дових експертів Міністерства юстиції України [1, с. 282]. Часто, 
як стверджує Є. Є. Демидова, мета допиту перетворюється не на 
розʼяснення й доповнення висновку, а на виявлення некомпе-
тентності судового експерта або неправильності проведеної 
експертизи та змушує судового експерта доводити свою про-
фесійну придатність. Відповідно до норм КПК України підста-
вою для проведення допиту експерта є необхідність отримання 
розʼяснень і доповнень наданого ним висновку. Це означає, що 
питання з боку суду й учасників процесу повинні бути 
повʼязаними з обʼєктами, дослідженими експертом у межах пи-
тань, які ним вирішувались та знайшли своє відображення 
у  висновку [3, с. 119].  

Звернення до закордонного досвіду дозволяє виявити ві-
дмінності у правовому статусі судового експерта та значенні 
його фахової думки для суду. У деяких країнах процесуальний 
статус експерта може фактично «зливатись» із статусом свідка, 
зокрема такий підхід використовується у країнах правової сис-
теми common low. Так, за словами польського правника 
П.  Гідровоиня, американське право не розрізняє серед джерел 
особистих доказів показання свідка, пояснення обвинувачено-
го чи думку експерта, вважаючи усіх цих осіб свідками. Відмін-
ність полягає тільки в тому, що свідок-експерт має можливість 
висловлювати свою думку (висновок) на певну тематику 
[4,  с.  181]. Схожу позицію прирівнювання статусу експерта до 
статусу свідка в англосаксонському праві знаходимо в іншому 
закордонному виданні [5, с. 106]. 

Статус експерта у США передбачений ст. 7 «Думки та пока-
зання експерта» Федеральних правил доказування США. Відпо-
відно до 706 правила, суд може видати наказ на власний розсуд 
або за клопотанням будь-якої сторони, в якому вказати причину, 
на підставі якої експерт не повинен бути призначений, а також 
вимагати від сторін вказати кандидатів у експерти. Експерта в 
усній або письмовій формі повідомляють про  його обовʼязки та 
залучають до справи. У випадку, коли експерт викликається для 
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дачі показань судом або кожною із сторін, він може бути підда-
ний сторонами перехресному допиту [6]. 

Кримінальний процес США передбачає те, що сторони 
можуть вибрати експерта самі, кожна сторона наділена також 
правом виклику інших експертів. Якщо суд вимагає письмового 
висновку експерта, то такий висновок має бути доступним для 
ознайомлення протилежній стороні. При проведенні дослі-
джень експерту дозволено консультуватися з іншими спеціалі-
стами. Хоча сторони вважають експертів представниками своїх 
інтересів у суді, присяжним, з дозволу суду, буде повідомлено 
про те, у якого експерта не має мотиву бути упередженим.  
Коли є справи із суперечливими показаннями присяжні,  
ймовірно, віддадуть перевагу експертам, які були відібрані  
судом [4, с. 63]. 

При залученні експертів проявляються всі характерні ри-
си англо-американського кримінального процесу – змагаль-
ність сторін, їх активність та неупередженість суду. При цьому, 
у Великобританії та США існують наступні форми залучення 
експерта в кримінальне судочинство: 1) свідок, який дає пока-
зання про відомі йому факти із висловлюванням думки, засно-
ваній на власному досвіді; 2) фахівець, який дає показання 
з  метою розʼяснення суду певних явищ, термінів тощо, де відо-
мості про них йому відомі із своїх професійних занять; 3) екс-
перт, який дає свій висновок на основі проведеного експертно-
го дослідження [7, с. 65]. 

Отже, статус експерта, як «судовий експерт – самостійний 
учасник судочинства» та «судовий експерт – свідок» мають 
суттєву різницю. У країнах правової системи common low під 
поняттям «експерт» розуміють осіб, які володіють спеціальни-
ми навиками: медики, інженери, бухгалтери, архітектори тощо. 
Ці особи повинні за необхідності самі підтверджувати свою 
кваліфікацію в суді, а їхні показання мають статус показань так 
званого «наукового свідка», який висловлює фахову думку що-
до певних обставин і фактів. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬ  

ОЗДОРОВЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 
 

Важливе місце у складі земель України посідають землі 
оздоровчого призначення як окрема категорія, яка була виді-
лена в результаті виокремлення земельного законодавства та 
створення спеціального правового режиму таких земель. Особ-
ливістю цих земель є те, що вони здатні позитивно впливати на 
життя та здоровʼя людини через використання природних лі-
кувальних ресурсів, розташованих на цих територіях. Тобто 
землі оздоровчого призначення мають особливий статус та до-
зволяють людині відновити і зміцнити свої фізичне здоровʼя, 
духовні сили та природню енергію. 

Проте, нині наша держава, що перебуває у стані скрутно-
го економічного становища знизила інтерес до життєво цінної 
категорії земель, яка внаслідок прогалин та дефектів у земель-

https://www.law.cornell.edu/rules/fre/rule_701
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но-екологічному законодавстві вже давно зіштовхнулася з 
проблемами нераціонального використання земель оздоровчо-
го призначення, що й обумовлює актуальність висвітлення пи-
тань щодо правового регулювання земель оздоровчого приз-
начення. Не сприяють вирішенню цих проблем й політико-
правові проблеми, ускладнені військовими подіями на сході 
нашої країни. 

Питанням правової регламентації та поняттю і складу 
територій, що володіють природними лікувальними ресурса-
ми, присвятили свої дослідження В. І. Андрейцева, Є. С. Бердни-
кова, А. Г. Бобкова, І. Г. Булах, П. Ф. Кулинич, О. М. Ткаченко, 
В. А.  Поляков тощо. Взагалі, правовий режим земель оздоров-
чого призначення встановлюється Земельним кодексом, зако-
нами України «Про курорти», «Про охорону навколишнього 
природного середовища», «Про охорону земель», «Про туризм» 
та іншими нормативно-правовими актами. Правове регулю-
вання земель оздоровчого призначення має розгалужений ха-
рактер та закріплюється як на рівні кодифікованого акту, так 
і  на рівні галузевих законодавчих актів. 

Відповідно до Земельного кодексу України землі оздоро-
вчого призначення виділені в окремі категорії земель, правове 
регулювання яких передбачено нормами статей 47–49 глави 8 
розділу [1]. Тобто законодавець присвятив правовому регулю-
ванню земель оздоровчого призначення окреме місце у коди-
фікованому акті, що безумовно має позитивний характер.  

Відповідно до ст. 47 ЗК України до земель оздоровчого 
призначення належать землі, що мають природні лікувальні 
властивості, які використовуються або можуть використовува-
тись для профілактики захворювань і лікування людей [2]. До 
речі, природні лікувальні властивості – це наявність природних 
лікувальних ресурсів на території цієї категорії земель, а це 
можуть бути або агрокліматичні ресурси, або водні ресурси, або 
бальнеологічні ресурси, або наявність декількох ресурсів одно-
часно [3, с. 86]. Разом із тим, ст. 48 ЗК України встановлює об-
меження діяльності, яка суперечить цільовому призначенню 
цих земель або може негативно вплинути на їх природні ліку-
вальні властивості; ст. 49 вказує на те, що ці землі можуть  
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перебувати у державній, комунальній та приватній власності. 
Однак, щодо використання земель оздоровчого призначення у 
Кодексі (ч. 2 ст. 49) наголошується, що його порядок визнача-
ється законом. Тобто має бути окремий закон щодо правового 
режиму земель оздоровчого призначення. Проте спеціальний 
закон про використання земель оздоровчого призначення 
не  прийнятий і дотепер. Має місце прогалина закону, що пот-
ребує свого вирішення вже багато років і на цьому постійно 
наголошується у літературі. 

Також слід зауважити, що згідно із Законом України «Про 
охорону навколишнього середовища» землями оздоровчого 
призначення визначаються як курортні, так і лікувально-
оздоровчі зони, які мають виражені природні лікувальні фак-
тори [4], такі ж, які наведені в статті 6 Закону України «Про ку-
рорти» – мінеральні і термальні води, лікувальні грязі та озо-
керит, ропа лиманів та озер, морська вода, природні обʼєкти 
і  комплекси із сприятливими для лікування кліматичними 
умовами, що придатні для використання з метою лікування, 
медичної реабілітації та профілактики захворювань [5]. Все це 
є природніми ресурсами нашої країни, які є скарбницею цілю-
щих властивостей землі, води, повітря, що має раціонально та 
дбайливо використовуватися.  

З цього приводу в науковій літературі пропонується вио-
кремити дві складові земель оздоровчого призначення:  
неосвоєну та освоєну лікувально-оздоровчу місцевість, остання 
і визначається як курорт [6, с. 76]. Мається на увазі, що освоєна 
лікувально-оздоровча місцевість має чітко визначений харак-
тер, характеризується визначеними межами, спеціально упов-
новаженими органами надані відповідні дозволи на викорис-
тання цих земель. Як правило, про наявність таких місцевостей 
проінформовано широкі верстви населення, в таких місцях 
пропонується значна кількість оздоровчих послуг. В свою чер-
гу, неосвоєна лікувально-оздоровча місцевість має свої перева-
ги, адже є безліч людей, які прагнуть поєднати свій дух з при-
родою з найменшою участю технічного прогресу, тобто праг-
нуть до екосистем, уникаючи розвинутих інфраструктур та на-
дання різних послуг з боку курортних місць. 
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На думку В. І. Андрейцева, землі оздоровчого призначен-
ня є категоріями земель з визначеним цільовим призначенням, 
складом, особливим характером використання з неодмінною 
умовою функціонального зонування, приписів режимності 
охорони, що визначаються законодавством [7, с. 374]. 

В свою чергу, С. А. Гнаткович, досліджуючи питання пра-
вового регулювання земель оздоровчого призначення, звертає 
увагу на недоцільність визначення цих земель як «курорт».  
Дослідник аргументує, що оскільки у сучасному земельному 
законодавстві відсутнє чітке визначення земель оздоровчого 
призначення та впродовж тривалого часу практично здійсню-
валась помилка віднесення земель оздоровчого призначення 
до курортів, раціональне використання та ефективна охорона 
цієї категорії земель стали неможливими і потребують пода-
льшого дослідження. Адже землі оздоровчого призначення – це 
самостійна категорія земель із спеціальним правовим режимом 
використання, яка характеризується освоєною або неосвоєною 
природною територією, містить природні лікувальні ресурси, 
сприятливі для лікування, медичної реабілітації та профілак-
тики захворювань. Ці землі за освоєністю поділяють на курор-
ти та лікувально-оздоровчу місцевість.  

Отже, в цілому аналіз законодавства щодо правового ре-
жиму земель оздоровчого призначення дозволяє дійти певних 
підсумків:  

по-перше, безумовно, позитивним моментом є виділення 
земель оздоровчого призначення у Земельному кодексі Украї-
ни в окрему категорію земель;  

по-друге, виокремлення земель оздоровчого призначен-
ня в окрему категорію ще й досі не знайшло належного законо-
давчого забезпечення їх правового режиму;  

по-третє, наявність нечіткого формулювання у Земель-
ному кодексі України положень про те, що порядок викорис-
тання земель оздоровчого призначення визначається законом 
без чітких вказівок на відповідні нормативно-правові акти;  

по-четверте, відсутність єдиного спеціального нормати-
вно-правового акту, який би визначав основні правові засади 
використання таких земель, оскільки ч. 2 ст. 49 Земельного  
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кодексу України зазначає про те, що порядок використання  
визначається  законом.  
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ПОНЯТТЯ СТРОКІВ 

У ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ПРАВІ 

 
Аналіз низки господарсько-процесуальних досліджень 

підтверджує, що процесуальні строки є дуже важливою  
і невідʼємною частиною механізму здійснення господарського 
судочинства. З цими строками закон передовсім повʼязує  
упорядкованість господарського процесу, дисциплінованість 
учасників процесу в межах здійснення окремих процесуальних 
дій, ритмічність і оперативність господарського судочинства 
загалом. 

Додержання процесуальних строків традиційно визна- 
чається критерієм додержання судом та суддями проце- 
суального законодавства та виконання покладених на суддів 
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обовʼязків. Не менш принциповою є категорія процесуальних 
строків для господарських відносин, оскільки швидкість вирі-
шення економічних конфліктів безпосередньо впливає на при-
вабливість інвестиційного клімату у країні, являє собою необ-
хідний елемент доступності правосуддя. 

Незважаючи на значимість цих питань, сучасні дослі-
дження проблем процесуальних строків, зокрема у сфері госпо-
дарського судочинства, не є достатніми. Крім того, вносяться 
хаотичні зміни до законодавства щодо тривалості процесуаль-
них строків без зʼясування реальних потреб та всіх обʼєктивних 
критеріїв встановлення строку тієї чи іншої тривалості. У лінг-
вістиці є різні підходи до визначення поняття «строк». 
На думку В. І. Даля, строк – це певна тривалість часу та сама 
межа цього часу [1].  

За змістом Тлумачного словника С. І. Ожегова та 
Н. Ю.  Шведова строк визначається як певний проміжок  
часу, а  також як момент настання, виконання чого-небудь [2]. 
Майже аналогічне тлумачення міститься й у Словнику україн-
ської мови, відповідно до якого строк – це встановлений, ви-
значений для кого-, чого-небудь відрізок часу або установле-
ний, призначений час. 

Схожі підходи до визначення строку використовують 
і  науковці-юристи. Так, М. Штефан вказує, що така категорія як 
«строк» є моментом часу (dies in quo, terminus), його проміжком 
чи періодом часу (dies intra quem, dilatio). Зі свого боку, В. Луць 
визначив строк як час, із настанням або закінченням якого 
повʼязані певні події або дії (бездіяльність), що мають юридич-
не значення [3, с. 15]. У праві положення про строки займають 
вагоме місце у кожній галузі під загальною назвою темпораль-
них положень. 

При цьому немає жодної обґрунтованої потреби жорстко 
розмежовувати поняття «строк у господарському процесі» та 
«господарсько-процесуальний строк», бо не можна уявити собі 
таке темпоральне положення у господарському процесі, яке б 
не мало процесуального значення. Власне закріплення певного 
строку у господарському процесуальному законодавстві дово-
дить системне значення кваліфікації такого строку як госпо-
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дарсько-процесуального. Звичайно, це не виключає комплекс-
не значення строків, що застосовуються, наприклад, при здійс-
ненні господарського судочинства чи розгляду справ в арбіт-
ражі. Але це є проявом багатогранності правових категорій, про 
що мова йтиме далі. 

У законодавстві України, відповідно до положень ст. 251 
Цивільного кодексу України (далі – ЦК України), строком ви-
значається певний період у часі, зі спливом якого повʼязана дія 
чи подія, яка має юридичне значення. Натомість під «термі-
ном» частина друга цієї ж статті Натомість під «терміном» час-
тина друга цієї ж статті визначає певний момент у часі, з на-
станням якого повʼязана дія чи подія, яка має юридичне зна-
чення [4]. 

Тобто законодавець розмежовує категорії «термін» 
і  «строк», визначаючи їх певним моментом (періодом) у часі 
з  (зі) настанням (спливом) якого повʼязана дія чи подія, яка 
має юридичне значення. Проте чи доцільним є таке розмежу-
вання? На це питання звертає увагу і Л.Д. Білик, акцентуючи на 
тому, що у процесуальному законодавстві таке розмежування 
відсутнє, що є причиною певних неточностей при вживанні по-
няття «термін» щодо процесуальних строків, оскільки поняття 
«термін», на її думку, можна застосовувати, якщо йдеться про 
останній день строку, який триває до 24-ї години, або про стро-
ки менше одного дня [5, с. 221; 45]. 

Проведений термінологічний аналіз вказує, що термін 
«строк» тісно повʼязаний з терміном «час», тому вважаємо за 
доцільне встановити характер їх співвідношення. Інститут гос-
подарсько-процесуальних строків загалом є малодослідженим 
у вітчизняній науці, а про комплексні дослідження його годі 
й  говорити. 

Аналіз положень ГПК України, виявляє, що цей законо- 
давчий акт не містить визначення категорії господарсько-
процесуального строку. Така прогалина спостерігається і в ін-
ших актах господарського процесуального законодавства. На 
перший погляд, у цьому й немає потреби, враховуючи універ-
сальність поняття процесуального строку. Але ґрунтовніший 
аналіз доводить значення процесуального строку для самого 



- 299 - 

функціонування господарського судочинства, що підвищує ви-
моги до його наукового обґрунтування. 
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ 

В СТАНІ ГІПНОЗУ 
 

На сьогодні актуальність застосування гіпнозу як способу 
вчинення злочину полягає в тому, що фундаментальні дослі-
дження цієї проблеми в науці відсутні. Деякі вчені відносяться 
до гіпнотизування як до явища надприродного, вважаючи, що 
такий стан повʼязаний із пригніченням волі людини, і вона стає 
слухняним знаряддям у руках гіпнотизера; що він заснований 
на невстановлених наукою явищах, результати застосування 
якого неоднозначні і залежать від субʼєктивного тлумачення. А 
тому, питання кваліфікації дій особи, яка вчинила злочин під 
гіпнотичним впливом, залишається гострим і дотепер.  

Заслуговує уваги, на наш погляд, точка зору Л. Д. Удало-
вої, яка, зокрема, зазначає, що гіпноз –це не «тваринний магне-

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15
file:///C:/Users/Ð�Ð¾Ñ%25
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тизм»і не шарлатанство, а науково обґрунтований медичний 
метод, широко застосовуваний більше ста років у медицині, 
психології і психіатрії, а останнім часом і в криміналістиці 
як  високоефективний спосіб відтворення подій минулого 
[1,  с. 508–509]. Це так звана гіпнорепродукція або гіпнорепро-
дукціонне опитування. 

Гіпнорепродукція визнана серед таких розвинених країн, 
де використовується гіпноз у правоохоронній діяльності і для 
яких характерне суворе дотримання законності та прав люди-
ни, як: США, Канада, Англія, Австралія, Ізраїль. У «Посібнику 
із  застосування слідчого гіпнозу», виданого в США, узагаль-
нюються результати майже трирічної роботи гіпнотизерів-
дізнавачів по 350 кримінальних провадженнях управління по-
ліції Лос-Анджелеса. Встановлено, що в 79% проваджень за до-
помогою гіпнозу отримана додаткова, раніше невідома інфор-
мація, 66% якої були визнані важливими для розслідування. 
При дослідженні точності інформації, отриманої під впливом 
гіпнозу, зʼясувалося, що в 49% випадків (зі 195 проваджень) 
установити її достовірність не вдалося [5, с. 45]. 

Доцільно визначити, що гіпноз – цетимчасовий стан сві-
домості, що характеризується різким фокусуванням уваги і ви-
сокою схильністю до навіювання, що повʼязано зі зміною функ-
ції індивідуального контролю і самосвідомості; стан гіпнозу 
настає в результаті спеціальних впливів гіпнотизера або цілес-
прямованого самонавіювання [2, с. 345]. 

Проаналізувавши ч. 2 ст. 19 КК України, можемо зробити 
висновок про те, що для визнання людини неосудною, необхід-
ні два критерії – медичний та юридичний. Медичний критерій 
окреслює всі можливі психічні захворювання, що істотно впли-
вають на свідомість і волю людини [3, с. 159]. 

Юридичний критерій неосудності виражається в нездат-
ності особи під час вчинення суспільно небезпечного діяння 
усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними саме 
внаслідок наявності психічного захворювання, тобто критерію 
медичного.  

Розглянувши випадок вчинення злочину в стані гіпнозу, 
ми можемо дійти до висновку про наявність юридичного кри-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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терію неосудності, оскільки, як зазначають фахівці, особу мож-
на ввести в такий гіпнотичний стан, за якого вона не усвідом-
люватиме свої дії і не зможе ними керувати. Проте проблема 
полягає в тому, що юридичний критерій може існувати лише 
за  наявності медичного, тобто фактичного психічного розладу 
чи хронічної хвороби особи. 

При правових провадженнях злочинів, вчинених під дією 
гіпнозу, необхідно індивідуально підходити до особи, яка була 
загіпнотизована. У разі, коли особа, здійснюючи небезпечне 
діяння, зберігає контроль над ситуацією, тобто усвідомлює на-
слідки суспільно-небезпечного діяння, то вона виступає безпо-
середнім виконавцем злочину, а особа, яка застосовувала гіп-
ноз, як підбурювач, тобто особа, яка умовлянням, підкупом, по-
грозою, примусом або іншим чином схилила іншого співучас-
ника до вчинення злочину (ч. 4 ст. 27 КК України) [4, с. 95]. 
За  відсутності усвідомлення і керування своїми діями особою, 
співучасть є відсутньою, такий примус вважається як непере-
борний, тобто є фактичною обставиною, яка виключає злочин-
ність діяння, а гіпнотизер має бути визнаний безпосереднім 
виконавцем злочину [3, с. 50]. 

Отже, до зʼясування усіх обставин злочину, вчинених під 
дією гіпнозу, необхідно підходити індивідуально, неможливим 
є створення певних шаблонів. Тому необхідно застосовувати 
судово-психіатричну експертизу, яка дасть можливість встано-
вити, чи перебувала особа під гіпнозом під час вчинення зло-
чину.  

Підсумком усього вищезазначеного є висновок про те, 
що  впливаючи на людину за допомогою гіпнозу і заподіюючи 
цим шкоду її здоровʼю, життю, волі чи волевиявленню, винний 
діє насильницьким способом і, залежно від наслідку, його 
дії  мають кваліфікуватися як відповідний насильницький  
злочин. 
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СТРАТЕГІЧНЕ КОМАНДУВАННЯ  

ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СИЛ ПОЛІЦІЇ  
ЗА СКАНДИНАВСЬКОЮ МОДЕЛЛЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ПОРЯДКУ  
ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ ЗАХОДІВ 

 
Застаріла модель забезпечення публічної безпеки та по-

рядку під час проведення масових заходів поступово починає 
бути заміненою новою проактивно орієнтованою – скандинав-
ською моделлю забезпечення публічної безпеки та порядку під 
час проведення масових заходів. Саме вказана вище модель до-
зволить побудувати ефективну систему управління та коорди-
нації органів та підрозділів поліції, а також дасть змогу вирі-
шити конфліктні (кризові) ситуації перш, ніж вдаватися до за-
лучення спеціальних підрозділів поліції, адже застосування си-
ли є крайнім засобом, коли інші інструменти не спрацювали. 

Згідно скандинавської моделі забезпечення публічної 
безпеки та порядку під час проведення масових заходів існують 
різні системи звань і сфери відповідальності.  
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Структура командування повинна відповідати таким  
вимогам: 

Рівень командування → Рівень відповідальності: 
Старший → Стратегічний; 
Середній → Оперативний; 
Молодший → Тактичний. 
Структура командування, представлена вище, заснована 

на ролях і обовʼязках, а не на званнях. Рішення повинні прий-
матися, наскільки це можливо, на найнижчому рівні – в межах 
сфери індивідуальної відповідальності співробітника поліції.  

Стратегічний командир – це старший офіцер поліції, який 
відповідає за розробку стратегічного плану, визначенню стилю 
роботи поліції і стратегію взаємодії із засобами масової інфор-
мації, а також за затвердження і виділення необхідних ресурсів 
для забезпечення правопорядку під час конкретного заходу. 
Для роботи з більш складними видами зібрань стратегічний 
командир повинен бути співробітником керівної ланки полі-
цейської служби і мати контроль над значною частиною ресур-
сів поліції [1, с. 53]. 

Стратегічний командир відповідає за підготовку письмо-
вого стратегічного плану, в якому викладені стратегічні наміри 
щодо конкретного зібрання (наприклад, сприяння мирному 
зібранню, обмеження порушень руху транспорту, затриманню 
підозрюваних у скоєнні тяжких злочинів). 

Саме стратегічний командир забезпечує наявність доста-
тніх ресурсів для охорони порядку під час зібрання. Якщо ви-
никають питання пріоритету у використанні ресурсів, коман-
дир вирішує, куди їх краще направити для підтримки виконан-
ня відповідних задач. Стратегічний командир також може на-
класти обмеження на певні тактичні дії, якщо вважає їх недоці-
льними, а також вимагати, щоб прийняття рішень щодо конк-
ретних дій поліції здійснювалось на стратегічному рівні. На-
приклад, будь-яке рішення, повʼязане з розгоном зборів, може 
потребувати узгодження зі стратегічним командиром. Після 
того, як зібрання почалось, стратегічний командир повинен 
мати можливість стежити за операцією, перебуваючи на відда-
лі на місці від проведення зборів. Стратегічний командир по-
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винен здійснювати загальний контроль, а не займатись конк-
ретними проблемами. Присутність стратегічного командира 
на  місці зборів може призвести до плутанини в питанні про те, 
хто за які конкретні функції відповідає.  

Стратегічний командир несе відповідальність за працез-
датність оперативних командирів, які при тривалих заходах 
повинні мати можливість зробити перерву і відпочити. Крім 
цього, стратегічний командир зазвичай погоджує плани опера-
тивного командира.  

Стратегічне командування (або в деяких випадках опера-
тивне командування, залежно від конкретних зборів) або його 
представники зазвичай звʼязуються з організаторами зборів та 
іншими зацікавленими сторонами на ранній стадії підготовки 
до зібрання, щоб встановити контакт і налагодити канали ко-
мунікації, а також визначити бажані результати проведення 
зібрання. 

Стратегічний командир виконує такі обовʼязки: 
1) розробляє стратегічний план, визначає стиль роботи 

поліції і стратегію взаємодії із засобами масової інформації та 
доводить їх до відома оперативного командування; 

2) погоджує і розподіляє ресурси; 
3) створює належним чином інтегровану структуру ко-

мандування для охорони правопорядку під час зібрання, вклю-
чаючи необхідні функції (збір оперативної інформації, прове-
дення розслідувань і забезпечення підтримки); 

4) забезпечує ведення журналу, в якому фіксуються при-
йняті рішення; 

5) тощо [2, с. 246]. 
Крім цього, в командному пункті повинні бути: телефони 

(в достатній кількості); кілька пристроїв радіозвʼязку (на випа-
док виникнення несправностей); журнал командування або 
журнал для запису подій; система відеоспостереження; карти 
або картографічна система; оперативний план; плани дій в 
надзвичайних ситуаціях; окреме приміщення для проведення 
інструктажу (і/або кімната для нарад); засоби доступу до всіх 
можливих джерел аудіо – та відеоспостереження (наприклад, 
вертоліт, безпілотний літальний апарат (БПЛА)); сигнал для 
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мобільного телефонного звʼязку; список відповідних телефон-
них номерів та позивних. Більшість зібрань не потребують  
наявності обладнаного командного пункту або спеціальних 
ресурсів.  

Таким чином, вся структура, описана вище, пропонується 
як приклад хорошої практики для забезпечення великих захо-
дів або на той випадок, коли необхідно залучити значні полі-
цейські сили. 
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Під час подій Революції гідності громадянське суспільст-
во вкотре реально довело, що воно здатне виступати надійним 
гарантом незворотності демократичних перетворень в Україні. 
Цей безпрецедентний досвід та аналіз подальшого перебігу 
суспільно-політичних процесів дає підстави розглядати грома-
дянське суспільство в Україні як вагомий субʼєкт протидії зов-
нішній агресії та забезпечення національної безпеки. Діяль-
ність значної частини громадських обʼєднань і раніше тією 
чи  іншою мірою була причетна до різних аспектів зміцнення 
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обороноздатності держави та забезпечення національної без-
пеки. Це стосується, зокрема, незалежних аналітичних центрів, 
науково-технічних товариств, обʼєднань ветеранів бойових дій, 
ветеранів збройних сил і спецпідрозділів, оборонноспортивних 
товариств, оздоровчих і фізкультурно-спортивних обʼєднань, 
козацьких обʼєднань, молодіжних патріотичних організацій та 
ін. Однак після початку російської агресії вона набула небаче-
ного раніше розмаху та деяких нових форм. 

Поміж пріоритетних напрямів діяльності громадянського 
суспільства України щодо протидії зовнішній агресії в сучасних 
умовах виокремимо такі:  

1. Консультативно-аналітична робота. За даними визна-
ного міжнародного щорічного рейтингу аналітичних цент- 
рів,  що укладається Пенсильванським університетом (США) 
в  межах програми «Аналітичні центри та громадянське су- 
спільство», в Україні у 2013 році було 47 аналітичних центрів, 
рівень фаховості яких відповідає високим критеріям цього до-
слідження [1]. Значна частина з них працює у сфері оборони 
та  національної безпеки, зовнішньої політики та за іншими 
напрямами, актуальними в безпековому контексті. 

2. Масовий рух добровольців до лав ЗС України та інших 
патріотичних збройних формувань. Уже з перших днів російсь-
кої агресії в різних регіонах України до військових комісаріатів 
почався масовий наплив добровольців, які бажали захищати 
Батьківщину зі зброєю в руках. Однак система військових комі-
саріатів та інші структурні підрозділи Міністерства оборони 
України виявилися неготовими до оперативної мобілізації зна-
чної кількості призовників.  

3. Масовий волонтерський та благодійний рух. Небачених 
раніше масштабів досяг в Україні масовий волонтерський рух. 
Так, автори аналітичної доповіді «Волонтерський рух: світовий 
досвід та українські громадянські практики» зазначають: «За 
умов розбалансування системи державного управління, браку 
ресурсних можливостей та зовнішньої агресії волонтерські ор-
ганізації виконують функції держави із забезпечення силових 
структур та постраждалих громадян в ході збройного проти-
стояння. Вирішальну роль у цьому процесі відіграє патріотич-
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ний підйом в українському суспільстві, що призвів до появи 
безпрецедентної кількості волонтерів й жертводавців» [2, с. 32]. 

4. Участь громадських обʼєднань в організації військової 
підготовки та військово-патріотичному вихованні молоді.  
Унаслідок здійснення комплексу мобілізаційних заходів від- 
бувається суттєве кількісне зростання особового складу ЗС 
України, інших силових структур. У звʼязку із цим актуалізу-
ються питання навчання його військовій справі, закріплення 
навичок володіння зброєю, військовою технікою та індивідуа-
льними засобами захисту. До їх вирішення активно стали залу-
чатися представники численних громадських обʼєднань офіце-
рів запасу, учасників бойових дій, спецпризначенців, військово-
спортивних товариств, асоціацій власників стрілецької зброї, 
козацького руху. 

5. Проведення масових мирних акцій та протидія інфор-
маційній агресії. Після початку російської агресії громадськими 
рухами, обʼєднаннями та неформальними спільнотами в Украї-
ні та за кордоном було проведено велику кількість демонстра-
цій, мітингів, пікетів, флеш-мобів та інших мирних заходів пат-
ріотичного і миротворчого характеру. Їх учасники рішуче ви-
ступили за збереження миру, суверенітету й територіальної 
цілісності України, на підтримку оборонних дій української 
влади та ЗС України, викривали й засуджували агресивний ха-
рактер зовнішньої політики РФ. Так, силами українських гро-
мадян, представників української діаспори та місцевих громад-
ських активістів було проведено антивоєнні мітинги й пікету-
вання російських дипломатичних представництв та інших офі-
ційних установ РФ у столицях майже всіх європейських країн та 
інших країн світу 

6. Співпраця органів державної влади із громадськістю 
щодо протидії та припинення діяльності організацій антидер-
жавного, сепаратистського спрямування. В умовах зовнішньої 
агресії особливо актуалізується необхідність протидії підрив-
ній діяльності на території України обʼєднань та організацій, 
яка містить всі ознаки зазіхань на «порушення суверенітету 
і  територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, неза-
конне захоплення державної влади, пропаганду війни, насиль-
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ства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, 
посягання на права і свободи людини» [3]. 

Розпочата РФ гібридна війна проти України активізувала 
потужний спротив зовнішній агресії з боку громадянського су-
спільства. Діяльність його інститутів щодо зміцнення обороно-
здатності України та забезпечення її національної безпеки має 
надзвичайно різнобічний характер.  

З метою більш повного та  ефективного використання 
потенціалу громадянського суспільства для забезпечення на- 
ціональної безпеки України в  умовах зовнішньої агресії необ-
хідно здійснювати подальше вдосконалення форм і механізмів 
державно-громадської взаємодії, у т. ч. розвиток відповідної 
нормативно-правової бази. 
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Чинним ГПК України передбачено, що на сторони покла-

дено обовʼязок добросовісно користуватися належними їм про-
цесуальними правами, виявляти взаємну повагу до прав і охо-
ронюваних законом інтересів другої сторони. Проте, жодної 
подальшої конкретизації вказана норма не отримала. Зокрема, 
не передбачено переліку та ознак дій, які можуть вважатися 
недобросовісним користуванням процесуальними правами, 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/
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правила кваліфікації таких дій, порядок притягнення до від- 
повідальності за їх вчинення, види і розміри такої відпові- 
дальності. 

Щодо поняття зловживань процесуальними правами до-
тепер немає єдиної думки. Під зловживанням процесуальними 
правами учений Смітюх розуміє завжди непряму дію з прихо-
ваною мотивацією, коли справжня мотивація, бажана мета ви-
користання передбаченої законом процесуальної форми та 
здійснення процесуального права відрізняється від задекларо-
ваної відкрито у заяві (скарзі або клопотанні) [1, с. 58]. 

На думку дослідника Васьковського, зловживання проце-
суальним правом – це неприпустиме здійснення права, що 
спрямоване проти правильного, своєчасного розгляду і вирі-
шення справи або веде до вкрай несправедливих результатів 
для протилежної сторони [2, с. 677]. Також на погляд науковця 
Петренка під зловживанням правом, як матеріальним, так 
і  процесуальним, Європейський Суд з прав людини у своїй 
практиці розуміє таке його використання, яке спрямоване на 
боротьбу із закладеним у ньому ж позитивним регулятивним 
потенціалом, в тому числі, що суперечить принципу правової 
визначеності [3, с. 16].  

Отже, із аналізу досліджених дефініцій вбачається, що 
зловживання процесуальними правами – це здебільшого ак- 
тивні дії відповідного субʼєкта, який має певний мотив. Більш 
вірно буде говорити про наявність умислу, тобто коли особа 
має на меті настання певних наслідків, що призведуть до затя-
гування розгляду справи по суті або взагалі її не вирішення по 
суті, приховування існування судової справи від іншої зацікав-
леної особи, тощо.  

Слід зауважити, що дотепер питання кваліфікації дій уча-
сників справи, як зловживань процесуальними правами, вирі-
шувалися на рівні листів та розʼяснень Вищого господарського 
суду України та Верховного Суду України, які мають лише ре-
комендаційний характер. 

У науковій літературі неодноразово зверталася увага на 
необхідність подальшого законодавчого розвитку інституту 
відповідальності за зловживання процесуальними правами. 
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Так, слушним є висновок цивіліста Т. А. Кудрі, яка зазначила, 
що встановлення у процесуальному законі обовʼязку добро- 
совісного здійснення процесуальних прав є першим етапом 
у  формуванні єдиної концепції вирішення проблеми зловжи-
вання цивільними процесуальними правами.  

Наступними етапами, на думку вказаної дослідниці,  
мають стати:  

1) формулювання законодавчого визначення поняття 
«зловживання цивільними процесуальними правами»;  

2)  нормативне закріплення окремих різновидів зловжи-
вань цивільними процесуальними правами та встановлення 
відповідальності за такі зловживання [4, с. 211]. 

У звʼязку з цим актуальним видається приділення уваги 
даному питанню в проекті Господарського процесуального ко-
дексу України, оприлюдненого Радою з питань судової рефор-
ми при Президенті України, однією з численних новел якого 
є  впровадження відповідальності учасників господарського 
процесу за зловживання своїми процесуальними правами. 

Дослідник у сфері зловживання правом А. В. Смітюх за-
значає, що зловживання правом – це не тільки теоретичний, 
але й законодавчий термін, що надає остаточну і негативну 
правову оцінку діям особи. Будь-яке зловживання правом на-
лежить до сфери неналежного та є спотворенням правової  
реальності.  

Вказаний дослідник зазначає, що зловживання процесуа-
льним правом може бути як деструктивним, так і конструкти-
вним, у тому сенсі, що воно може сприяти швидкому 
розвʼязанню спору та припиненню правової невизначеності, 
хоча й всупереч закону [5, с. 78–79]. В наведеному ракурсі зло-
вживання процесуальним правом з метою штучної зміни підсу-
дності спору має виключно деструктивний характер та приз-
водить до «перетягування» розгляду спору на територію, що 
є  більш прийнятною для позивача, та може мати на меті при-
ховування існування судової справи для протилежної сторони 
[6, с. 76].  

Вважаємо, що закріплення відповідальності за зловжи-
вання сторонами процесуальними правами є обґрунтованим 
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та  відповідає практиці Європейського суду з прав людини. 
Так,  у рішенні Європейського суду з прав людини у справі Гол-
дер (Golder) проти Сполученого Королівства від 21.02.1975 р. 
зазначається, що право на доступ до правосуддя не є абсолют-
ним та необмеженим [7].  

Виходячи із наведеного вище вбачається, що закріплення 
в процесуальному законодавстві поняття та випадків зло- 
вживання своїми правами сторонами по справі є теоретично 
обґрунтованим та відповідає євроінтеграційним процесам 
в  Україні. 

Тому вважаємо за необхідне приділити більш детальну 
увагу зловживанню заявником своїми правами при застосу-
ванні правил підсудності.  

На жаль, до штучної зміни підсудності різними шляхами 
вдаються досить часто. 
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ПІДСТАВИ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОЇ  

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
 

Питання підстав господарсько-правової відповідальності 
недостатньо висвітлено вітчизняною наукою. Це повʼязано, пе-
редусім, із довгими роками невизнання господарської відпові-
дальності як самостійного виду юридичної відповідальності. 
Ситуація змінилася лише з набранням у 2004 р. чинності Гос-
подарським кодексом України, де і було вперше на законодав-
чому рівні закріплено господарську відповідальність та, зокре-
ма, підстави її настання.  

Недосконалість цієї норми зумовила численні наукові 
пошуки у цій проблематиці. Зокрема, постали такі проблемні 
питання: відсутність законодавчо закріпленого терміна гос- 
подарського правопорушення та його складу; відсутність  
вичерпного переліку підстав господарської відповідаль- 
ності тощо.  

Підстави господарсько-правової відповідальності слід  
розглядати у двох аспектах – у широкому та вузькому ро- 
зумінні. 

У вузькому значенні під підставами господарської відпо-
відальності розуміють ті основні умови, за наявності яких вона 
настає. Законодавством передбачено (ст. 218 Господарського 
кодексу України), що господарська відповідальність – це вчи-
нене учасником господарських відносин правопорушення 
у  сфері господарювання [1].  

Цією нормою закріплено і ключові умови відповідально-
сті, а саме:  

– незворотність господарської відповідальності, за винят-
ком обставин, коли правопорушник ужив усіх залежних від 
нього заходів для недопущення порушення. Слід зауважити, що 
немає жодних коментарів, які б кваліфікували, які саме «захо-
ди» маються на увазі. Очевидно, що така законодавча прогали-
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на буде тягнути за собою негативні наслідки у процесі вирі-
шення господарських правопорушень;  

– правопорушник звільняється від господарської від- 
повідальності, якщо доведе, що на перешкоді належному ви- 
конанню його зобовʼязань стояли надзвичайні й незворотні  
обставини. 

Щодо останнього пункту законодавчо передбачено важ-
ливе уточнення, що не можуть вважатись такими обставинами, 
зокрема: порушення своїх зобовʼязань контрагентами право-
порушника, відсутність на ринку потрібних для виконання зо-
бовʼязання товарів, брак у боржника необхідних коштів. 

Розглядаючи підстави господарсько-правової відпові- 
дальності у широкому сенсі, варто відзначити два сформовані 
у  теорії господарського права погляди. Відповідно до концепції 
В. С.  Щербини, є дві підстави господарсько-правової відпові- 
дальності: юридична і фактична [2, c. 199].  

Під юридичною підставою розуміють правовий доку-
мент, що характеризує певну поведінку субʼєкта господарю-
вання як протиправну і передбачає за неї форму і розмір відпо-
відальності, а саме: закон і  договір. Фактичною підставою ав-
тор пропонує вважати життєві ситуації, що характеризуються 
законом або договором як неправомірні, тобто – господарське 
правопорушення. 

З іншого боку, Л. А. Жук пропонує віднести до підстав го-
сподарсько-правової відповідальності такі категорії.  

Перша – нормативна, тобто сукупність норм права про 
відповідальність субʼєктів господарських відносин.  

Другою правовою підставою є господарська право-
субʼєктність правопорушника (боржника) і потерпілого (кре-
дитора). Сторонами правовідносин щодо застосування відпові-
дальності цього виду можуть бути підприємства, установи, ор-
ганізації, інші юридичні особи незалежно від форми власності 
майна, організаційно-правових форм, тобто особи, які мають 
право звертатися до господарського суду за захистом своїх  
порушених або оспорюваних прав та охоронюваних законом 
інтересів.  

Третя підстава – юридико-фактична, це протиправні дії 
або бездіяльність особи – господарського правопорушника, 
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що  порушують права і законні інтереси потерпілої особи (кре-
дитора) чи заважають їх реалізації [3, c. 386]. 

Порівнюючи дані концепції, неважко помітити, що осно-
вна відмінність між ними є наявність в останньої такої підста-
ви, як господарська правосубʼєктність учасників господарських 
відносин.  

Аналізуючи різні погляди вчених стосовно даного питан-
ня, можна виділи такі основні підстави господарської відпові-
дальності: 

Нормативні підстави – це наявні нормативно-правові ак-
ти або передбачені ними договори, які є законною основою для 
існування господарських відносин взагалі та господарської ві-
дповідальності зокрема.  

Процесуальні підстави – це передбачені законом або до-
говором положення, які містять процесуальний порядок реалі-
зації господарської відповідальності.  

Фактичні підстави – це життєві обставини, які відповідно 
до закону або договору мають неправомірний характер, які 
власне і становлять у своїй сукупності зміст господарського 
правопорушення. 

Отже, враховуючи викладені вище обставини, слід зроби-
ти наступні висновки. Серед підстав господарсько-правової ві-
дповідальності можна виокремити нормативні, процесуальні 
та фактичні підстави.  

Даний інститут перебуває на нормативно незакріплено-
му стані, що є суттєвою прогалиною нашого законодавства. До-
цільно було б закріпити на нормативному рівні вичерпний пе-
релік підстав господарської відповідальності та офіційне тлу-
мачення змісту кожного із них, для усунення неоднозначного 
застосування їх в майбутньому. 
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ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ  

ЯК СКЛАДОВИЙ ЕЛЕМЕНТ  
ЇЇ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ 

 
Важливим елементом конституційно-правового статусу 

церкви виступають гарантії її статусу. Гарантії потрібні для 

забезпечення прав церкви, нормального існування та функціо- 

нування церкви в державі та суспільстві в цілому. 
Дані гарантії закріплені, як в міжнародних, так і націона-

льних нормативно-правових актах. Головними нормативно-
правовими актами, які регулюють гарантії статусу церкви 
в  Україні  є: 

– Конституція України від 28 червня 1996 року, яка за-

кріплює такі гарантії: в Україні закріплюється ідеологічна ба-

гатоманітність (статті 15); жодна релігія не може бути визнана 

державою як обовʼязкова (частина 3 статті 35); церква відділе-
на від держави (частина 3 статті 35); держава гарантує рівність 
прав і свобод людини і громадянина незалежно від ставлення 
до релігії, забороняє будь-які форми обмеження прав громадян 

за ознаками релігійної приналежності (стаття 24); кожному 

гарантується свобода світогляду та віросповідання, включаючи 

право сповідати індивідуально або спільно з іншими будь-яку 

релігію або не сповідувати ніякої (частина 1 статті 35) кожному 
гарантується безперешкодно відправляти релігійні культи 
і  обряди, вести релігійну діяльність (частина 1 статті 35); за-

бороняється розпалювання релігійної ворожнечі (ч. 1 ст. 37); 

кожен має право на обʼєднання, ніхто не може бути примуше-

ний до вступу в будь-яке обʼєднання чи перебування в ньому 
(ст. 36); в разі, якщо релігійні переконанням громадянина су-

перечать несенню військової служби, він має право на заміну 
її  альтернативною службою (ч. 4 ст. 35) [1]. 

– Загальна декларація прав людини від 10 грудня 

1948  року, закріплює: «Кожна людина має право на свободу 
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думки, совісті і релігії», що «включає свободу змінювати свою 

релігію або переконання і свободу сповідувати свою релігію 
або переконання як одноособово, так і спільно з іншими, публі-

чним або  приватним порядком в ученні, богослужінні і вико-

нанні релігійних та ритуальних порядків» (ст. 18) [2]. 
– Міжнародний пакт про громадянські та політичні пра-

ва від 16 грудня 1966 року відтворює право людини на свободу 
совісті і віросповідання закріплене в Загальній декларації прав 
людини від 10 грудня 1948 року, а також виносить інші поло-
ження які гарантують конституційно-правовий статус церков, 
зокрема, «Ніхто не повинен зазнавати примусу, що принижує 
його свободу мати чи приймати релігію або переконання на 
свій вибір. Свобода сповідувати релігію або переконання підля-
гає лише обмеженням, які встановлено законом і які є необхід-
ними для охорони суспільної безпеки, порядку, здоровʼя і мо-
ралі, так само як і основних прав та свобод інших осіб. Держави, 
які беруть участь у цьому Пакті, зобовʼязуються поважати сво-
боду батьків і у відповідних випадках законних опікунів забез-
печувати релігійне і моральне виховання своїх дітей відповідно 
до своїх власних переконань.» (стаття 18) [3]. 

– Конвенція про захист прав людини та основополож-
них свобод від 4 листопада 1950 року, закріплює, що «Кожен 
має право на свободу думки, совісті і релігії; це право включає 
свободу змінювати свою релігію або переконання і свободу 
сповідувати свою релігію або переконання під час богослужін-
ня, так і спільно з іншими, публічним або приватним порядком 
в богослужінні, ученні, виконанні релігійних і культових обря-
дів» (частина 1 статті 9) [4]. 

Відмітимо, що вищезазначені нормативно-правові акти 
не згадують церкви як такої, проте, норми продиктовані поло-
женнями в них передбачають гарантії її статусу. Закріплення 
гарантій статусу церкви в Конституції України та в ряді міжна-
родних договорів, ратифікованих Україною підтверджує зна-
чущість даного правового інституту не тільки в Україні, я й на 
міжнародній арені. 

В Україні в цілому створені гарантії статусу церкви, які 
забезпечуються міжнародними зобовʼязаннями, які Україна 
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взяла на себе. Проблеми залишаються із створенням саме  
зручного процедурно-правового механізму їх забезпечення та 
з  підвищенням правової культури громадян. 
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА  

ЗАВДАТКУ І АВАНСУ  
В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 

 
Одними із основних способів забезпечення зобовʼязань є 

завдаток та аванс. Якщо особи неправильно визначать грошову 
суму, яка передається як завдаток, то така сума перетвориться 
в аванс.  

Складнощі в порівнянні авансу й завдатку насамперед 
повʼязані з тим, що немає чіткого цивільно-правового визна-
чення в Україні. Це є досить дивним, оскільки необхідно відріз-
няти аванс від завдатку, а й аванс від передоплати, які також 
є  суміжними поняттями. Ураховуючи вищевикладене, доско-
налого юридичного аналізу потребує відповідна юридична  
література. Тому аванс і завдаток являють собою частковий 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%20%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%20%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_015
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_043
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платіж за здійснення роботи, надання послуги чи придбання  
товару [1, с. 32]. 

Завдаток – це грошова сума, яку сплачує покупець про-
давцю в рахунок належних платежів, що мають бути сплачені 
ним за договором, з метою підтвердження зобовʼязання і на 
забезпечення його виконання. Вимога про позначення грошо-
вої суми або рухомих речей завдатком є імперативною, а тому 
виключається можливість вважати завдатком гроші або рухоме 
майно, які були передані без зазначення того, що вони є завда-
тком. Завдаток характеризується такими ознаками: може мати 
місце лише в разі наявності зобовʼязання, яке виникає на підс-
таві укладених договорів. Передання завдатку відбувається, 
як  правило, з укладенням основного договору, виконання яко-
го й забезпечується завдатком. Завдаток одночасно є формою 
підтвердження зобовʼязання та засобом забезпечення його ви-
конання – тобто він виконує забезпечувальну функцію поряд 
з  гарантією, порукою, заставою. Оформлення домовленості 
сторін у письмовій формі без фактичного передання завдатку 
не може бути підставою для встановлення цього виду забезпе-
чення. В якості завдатку можуть надаватися лише гроші або 
рухоме майно [5, с. 288–295]. 

Аванс – це визначена грошова сума, яка передається по-
купцем продавцю, та яка включається до загальної ціни товару. 
Покупець сплачує ціну товару декілька разів: спочатку аванс 
сплачується до отримання ним товару, а потім після отримання 
товару. Авансом є грошова сума, яку згідно з договором пере-
раховують наперед у рахунок майбутніх платежів за товари 
(роботи, послуги), які пізніше будуть передані (виконанні, на-
дані). В якості авансу також може передаватися і рухоме майно. 

Для кращого аналізу варто визначити основні ознаки 
авансу. Це – якщо певна сума сплачується до укладання основ-
ного договору, то ця сума буде авансом. Виключення є окрема 
категорія платежів (авансу) – «попередня оплата товару», яка 
визначена статтею 693 ЦКУ [2]; – аванс не виконує забезпечу-
вальну функцію – тобто, якщо договір не укладений з ініціати-
ви будь-якої з сторін, то аванс, безумовно, повертається його 
власнику [3, с. 12]. 
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Завдаток є заходом цивільно-правової відповідальності 
і  реалізується шляхом звернення грошових стягнень з борж-
ника у разі порушення ним зобовʼязання. Як і інші способи  
забезпечення виконання зобовʼязання, він є дійсним у разі  
дотримання письмової форми правочину. Тому завдатком 
не  може забезпечуватися виконання попереднього договору, 
або іншого договору, який сторони планують укласти в май-
бутньому. Предметом завдатку можуть бути як грошові кошти, 
так і рухоме майно. Завдаток характеризується тим, що він од-
ночасно виступає і способом платежу і способом забезпечення 
виконання зобовʼязань. Це означає, що завдаток виплачується 
стороною, яка зобовʼязана сплачувати платежі за договором 
наперед до моменту настання строку платежу. І у разі належно-
го виконання забезпеченого завдатком зобовʼязання вартість 
завдатку утримується з належних боржника платежів [4, с. 85]. 
Аванс розглядається виключно як грошова сума. Також вико-
ристовується поняття «авансовий звіт» – це документальний 
звіт працівника про використання авансу, одержаного під звіт 
для виконання службового доручення (відрядження, господар-
ські витрати та інше). У ньому вказують одержані під звіт суми, 
фактично здійсненні витрати, залишок невикористаних коштів 
або суму перевитрат [1, с.33]. Аванс, так само як і завдаток, є 
частковою оплатою за майбутній товар, роботу або послугу, що 
виплачуються (передається) наперед. Однак, на відміну від за-
вдатку, на аванс покладено виконання лише двох функцій: 
платіжної – видається в рахунок належних майбутніх платежів 
та доказової – підтверджує факт наявності зобовʼязання. На 
відмінну від договору завдатку, домовленість про сплату (пе-
редання) авансу (попередню оплату) може бути усною або  
письмовою без прямого зазначення в договорі, що кошти, 
які  необхідно сплатити, або майно, яке необхідно передати, 
є  авансом [5, с. 290]. 

Отже, при невиконанні зобовʼязання аванс повертається 
в однократному розмірі, а завдаток можливий і в однократно-
му, і в подвійному розмірі. Завдаткодавець вправі вимагати 
від  завдаткоодержувача виконання його зобовʼязання в натурі 
і сплати лише суми у розмірі (вартості) виданого завдат-
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ку.Аванс не є способом виконання зобовʼязання на відміну від 
завдатку. В разі невиконання зобовʼязання мають повертатись 
як аванс так і завдаток. Аванс може передаватися до зо-
бовʼязання, яке виникне у подальшому, а завдаток лише в кон-
кретному зобовʼязанні.  
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ПРАВОСУБʼЄКТНІСТЬ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ В УМОВАХ ВИЗНАННЯ  
ЇХ СТАТУСУ У ГРОМАДЯНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

 
Норми міжнародного права закріплюють певний обсяг 

прав і обовʼязків фізичних осіб. Наявність у фізичної особи між-
народної правосубʼєктності вказує на те, що вона має здатність 
мати й виконувати свої юридичні права та обовʼязки, які ви-
значаються нормами міжнародного права. Багато вчених по 
даному питанню присвятили свої наукові доробки. Одні з них 
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вважають, що фізичні особи наділені міжнародною право-
субʼєктністю, а на думку інших – фізичні особи не наділені між-
народною правосубʼєктністю і визнають їх як дестинаторами, 
тобто тими особами, які не володіють усіма елементами між-
народної правосубʼєктності, але можуть брати участь в певних 
правовідносинах встановлених відповідно до норм міжнарод-
ного права. 

Питання міжнародної правосубʼєктності фізичної особи 
є  одним із найбільш дискусійних у сучасній науці міжнародно-
го права. До середини ХХ століттябільшість вчених вважали, 
що  правосубʼєктність індивіда повністю поглинається право-
субʼєктністю держави, громадянином якої він є. Починаючи 
із  прийняття 10 грудня 1948 року Загальної декларації прав 
людини науковий напрям за визнання міжнародної право-
субʼєктності людини набирає все більшого поширення. У ра-
дянській доктрині визнання людини субʼєктом міжнародного 
права розглядалося як спроба втручання у внутрішні справи 
держави. Такі погляди подекуди збереглися і у вітчизняній на-
уці міжнародного права. Проте міжнародна практика все час-
тіше доводить, що індивід має міжнародні права та обовʼязки. 
Фізична особа має право звертатися в позасудові (наприклад, 
Комітет з прав людини, Комісія з прав людини) та судові (на-
приклад, Європейський суд з прав людини, Міжамериканський 
суд з прав людини) міжнародні органи за захистом своїх прав. 
Фізична особа може нести міжнародну кримінальну відповіда-
льність за вчинення міжнародних злочинів [1, с.42]. Наприклад, 
французький дослідник Ж. Тускоз однозначно відносить фізи-
чних осіб до числа субʼєктів міжнародного права, передусім че-
рез те, що вони можуть нести міжнародну кримінальну відпо-
відальність. З точки зору сутності юриспруденції право-
субʼєктність є соціально-економічною якістю особи, яка поля-
гає у державному визнанні за нею можливості участі у право-
відносинах у ролі носія прав і обовʼязків [2, с. 81]. 

Субʼєкти міжнародного права повинні мати здатність са-
мостійно брати участь в урегульованих міжнародним правом 
міжнародних відносинах, безпосередньо вступати в юридичну 
взаємодію з іншими особами, що є уповноваженими або зо-
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бовʼязаними міжнародним правом [3, с. 123]. На даний момент 
більше ста універсальних і регіональних міжнародних догово-
рів, а ще більше двосторонніх міжнародних угод визнають і за-
кріплюють за людиною міжнародні права. У багатьох з таких 
міжнародних договорів прямо зафіксовано, що «кожна людина, 
де б вона не перебувала, має право на визнання її право-
субʼєктності».  

Крім того, як субʼєкт міжнародного права людина може 
звертатися напряму за захистом своїх прав до органів міжна-
родної юрисдикції, не потребуючи кожного разу дозволу на це 
держави. Розширення можливостей міжнародно-правового за-
хисту індивіда підтверджує універсалізацію правового статусу 
особи, наділення її міжнародною правосубʼєктністю. Прагнення 
фізичної особи отримати статус субʼєкта міжнародного права 
є  цілком виправданим з огляду на розвиток інституту міжна-
родної правосубʼєктності в умовах сьогодення. Але це потребує 
ще подальшого вивчення та вдосконалення [4, с. 9]. 

На мою думку, фізичні особи наділяються у міжнародно-
му праві правосубʼєктністю, оскільки вони володіють правами 
і  обовʼязками, що безпосередньо виникають із норм міжнарод-
ного права, також вони мають можливість брати участь у між-
народних правовідносинах та мають здатність нести відпові-
дальність, що випливає із норм міжнародного права. 

Отже, підсумовуючи вище викладене, слід зазначити, що 
питання міжнародної правосубʼєктності фізичних осіб є одним 
із найважливіших у науці міжнародного права. Однак, право-
відносини в повній мірі не наділяють фізичних осіб самостій-
ною міжнародною правосубʼєктністю. Тому фізичні особи по-
винні визначатися все ж таки не як субʼєкти міжнародного 
права, а як його дестинатори, тобто одержувачі певних міжна-
родних прав та обовʼязків. Також слід удосконалювати юриди-
чний механізм захисту закріплених міжнародно-правовими 
нормами прав та свобод даних осіб. 
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ПРИЙНЯТТЯ ПРОПОЗИЦІЇ, ОБІЦЯНКИ  

АБО ОДЕРЖАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ 
 

Соціально-економічні умови розвитку суспільства на ни-
нішньому етапі зумовили зростання кількості кримінальних 
правопорушень, що містять ознаки корупції, тобто таких, що 
повʼязані з наданням або одержанням неправомірної вигоди у 
звʼязку з протиправним використанням наданих особі службо-
вих повноважень чи повʼязаних із цим можливостей. Це гостро 
проявляється у найрізноманітніших сферах діяльності службо-
вих осіб. Зокрема, за інформацією Генеральної прокуратури, 
протягом 2017 року в Україні було опубліковано 19234 злочи-
нів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, 
повʼязаної з наданням публічних послуг. Із них 2086 злочинів, 
передбачених ст. 368 КК «Прийняття пропозиції, обіцянки або 
надання неправомірної вигоди службовою особою», однак ли-
ше в 680 випадках особам вручено повідомлення про підозру 
[1]. Це свідчить як про наявність певних прогалин у діяльності 
правоохоронних органів та про недоліки в антикорупційному 
законодавстві. Саме тому на сьогоднішній час наявна потреба у 
виробленні заходів запобігання корупційним злочинам, науко-
вих розробках ознак складів та особливостей кваліфікації зло-
чинів, повʼязаних з прийняттям пропозиції або одержання не-
правомірної вигоди службовими особами. 

http://www.inter-nauka.com/
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Законодавство України обрало європейський напрям  
розвитку, з урахуванням досвіду країн Європейського союзу. 
У  результаті імплементації національного законодавства до 
міжнародного було прийнято Закон України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення 
національного законодавства у відповідність із стандартами 
Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» [2]. Тому 
у  Кримінальному кодексі зазнало змін досить багато норм, що 
встановлюють відповідальність за так звані спеціальні види 
службових злочинів, вчинення яких зумовлене службовим ста-
новищем субʼєкта. 

Одна з таких змін стосується ст. 368 КК «Прийняття про-
позиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди служ-
бовою особою», яка за в попередній редакції містила положен-
ня щодо одержання службовою особою в будь-якому вигляді 
хабара, за виконання чи невиконання в інтересах того, хто дає 
хабара, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використан-
ням наданої їй влади чи службового становища. 

Злочин, передбачений ст. 368 КК, заходиться в лідерах за 
популярністю та є найбільш резонансним корупційним право-
порушенням сьогодення. Воно має особливу актуальність, адже 
саме корупційні діяння залишаються однією з головних про-
блем нашої держави. За останні роки ця норма змінювалася  
кілька разів. Її остання редакція охоплює широке коло діянь. 
Тепер карається не тільки отримання неправомірної вигоди, 
але також згода на неї (прийняття пропозиції чи обіцянки такої 
вигоди) і прохання її надати. Фактично, навіть якщо особа ще 
реально нічого не отримала, але вже погодилась «допомогти» 
за «подяку», то вже сама згода – привід для притягнення до 
кримінальної відповідальності [3]. 

Отже, що таке неправомірна вигода за ст. 368 КК  
України? 

Раніше неправомірною вигодою (хабарем) вважалися 
лише матеріальні блага. Наприклад, гроші, цінні речі, нерухо-
мість і т. д.  

Але зараз це поняття набуло більш широкого змісту.  
Воно означає не тільки майно або гроші, але також: 1) немате-
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ріальні активи; 2) переваги, послуги, пільги; 3) будь-які вигоди 
нематеріального і негрошового характеру. Наприклад, посадо-
вцю пропонують безкоштовні послуги в приватній медичній 
клініці за сприяння в якійсь справі. Тут не фігурують матеріа-
льні цінності, але вигода очевидна. 

Як оцінюється розмір неправомірної вигоди? 
Розмір вигоди впливає на кваліфікацію, а отже і на суво-

рість покарання. Майно і гроші оцінити нескладно, проте наба-
гато складніше виглядає ситуація з нематеріальними актива-
ми. Для оцінки потрібно визначити їх вартість (у гривнях). Для 
цього виходять з мінімальних цін, за якими на момент злочину 
можна було придбати таку вигоду в конкретній місцевості.  

Хто підлягає відповідальності за ст. 368 КК? 
Цей злочин інкримінують службовим особам, які відпові-

дають двом критеріям. По-перше, займають посаду: а) в орга-
нах державної влади, місцевого самоврядування; б) в держав-
них/комунальних підприємствах, організаціях, установах; 
в) в  інших організаціях, де державні або комунальні активи в 
статутному фонді становлять понад 50%, або таку величину, 
яка забезпечує державі чи територіальній громаді вирішаль-
ний вплив на діяльність організації. По-друге, ця посада перед-
бачає адміністративно-господарські або організаційно-розпо- 
рядчі повноваження. Простіше кажучи: вони наділені певною 
владою (як у публічній, так і в приватній сфері) і можуть прий-
мати рішення, що впливають на інших. Причому такі функції 
вони виконують постійно, тимчасово або за спеціальним приз-
наченням. 

Отже, проаналізувавши ст. 368 КК, можна зробити такі 
висновки. Законодавство України розвивається та удоскона-
люється. Проте і на сьогоднішній час є певні недоліки в кримі-
нально-правових нормах, якими передбачено відповідальність 
за корупційні злочини.  

Зокрема, позитивним моментом нової редакції ст. 368 КК 
є розширення кола форм діяння як ознаки обʼєктивної сторони 
даного складу злочину, оскільки це сприятиме невідворотності 
кримінальної відповідальності корупціонерів. Поряд з цим  
необхідно конкретизувати механізм визначення розміру вар-
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тості нематеріальних активів у  національній валюті, адже  
розмір неправомірної вигоди є  одним із основних критеріїв 
кваліфікації даного злочину.  
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБОВʼЯЗКІВ  
БАТЬКІВ ЩОДО УТРИМАННЯ ДИТИНИ  

ТА СПОСОБИ ЇХ ВИКОНАННЯ 
 

Одним із обовʼязків батьків, є моральне виховання та ма-
теріальне утримання дитини, батьки повинні дбати про благо-
получчя своїх дітей. Це, зокрема, виявляється в забезпеченні 
малолітньої та неповнолітньої дитини мінімально необхідни-
ми благами, що потрібні для її життя та виховання. 

Обовʼязок батьків утримувати дитину закріплений в 
Конституції України. Зокрема, статті 51, 52 Конституції України 
перелбачають, що батьки зобовʼязані утримувати дітей до їх 
повноліття. Діти рівні в своїх правах незалежно від походжен-
ня, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним. 

Крім того, стаття 180 Сімейного кодексу України перед-
бачає, що батьки зобовʼязані утримувати дитину до досягнення 
нею повноліття. Отже, батьки зобовʼязані утримувати своїх  
неповнолітніх дітей і непрацездатних повнолітніх дітей, які 

https://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=113281&
http://zib.com.ua/ua/114055-v_yakih_vipadkah_otrimuvach_
https://slinko.com.ua/uk/propozitsiya-obitsyanka-abo-nadannya-nepravomi
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потребують матеріальної допомоги, незалежно від того чи пе-
ребувають вони у шлюбі чи ні (у випадку народження дитини 
під час фактичних шлюбних відносин), чи визнаний шлюб  
недійсним, чи позбавлені вони батьківських прав, чи дитина 
від них відібрана тимчасово без позбавлення батьківських 
прав  [1, с. 275].  

Способи виконання батьками обовʼязку утримувати ди-
тину визначаються за домовленістю між ними, або за рішенням 
суду. За рішенням суду, кошти на утримання дитини (алімен-
ти) призначаються у частці від доходу її матері або батька 
у  державній валюті. Аліменти, спрямовані на утримання дити-
ни, повинні бути достатніми з урахуванням потреб для розвит-
ку та виховання дитини [2, с. 104]. 

Удосконалення законодавства про аліменти відбулось на 
підставі прийняття Закону України від 07.12.2017 р. № 2234-19 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України що-
до посилення захисту права дитини на належне утримання 
шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення забор-
гованості зі сплати аліментів». Цим Законом внесені зміни до 
Кодексу України про адміністративні правопорушення, Сімей-
ного кодексу України, Цивільного процесуального кодексу 
України, законів України «Про дорожній рух», «Про порядок 
виїзду з України і вʼїзду в Україну громадян України», «Про 
Державну прикордонну службу України», «Про судовий збір», 
«Про Національну поліцію», «Про виконавче провадження» та 
удосконалено порядок стягнення аліментів. 

Запроваджено нові засоби примусового виконання рі-
шень відносно боржників, які мають заборгованість зі сплати 
аліментів у розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних 
платежів за 6 місяців. Зокрема, Законом встановлюється тим-
часове обмеження таких осіб у праві виїзду за межі України, 
тимчасове обмеження боржника у праві керування транспорт-
ними засобами, тимчасове обмеження боржника у праві корис-
тування вогнепальною мисливською, пневматичною зброєю, 
тимчасове обмеження боржника у праві полювання а також 
надання права тому з батьків, з ким проживає дитина, самос-
тійно вирішувати питання щодо тимчасового виїзду дитини 
за  межі України [3]. 
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Деякі з перерахованих вище обмежень застосовуються 
у  судочинстві, що підтверджується у матеріалах судової прак-
тики. Наприклад, Старобільський районний суд Луганської об-
ласті, розглядав цивільну справу № 431/3896/18 за позовною 
заявою матері про надання дозволу на виїзд неповнолітньої 
дитини за кордон без дозволу батька. У своєму рішенні суд 
звернув увагу на те, що Законом України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту 
права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення 
порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати  
аліментів» від 07.12.2017 р. № 2234-19, ч. 5 ст. 157 Сімейного 
кодексу України доповнено шляхом надання права тому з ба-
тьків, з ким проживає дитина, самостійно вирішує питання  
щодо тимчасового виїзду дитини за межі України з метою ліку-
вання, навчання дитини за кордоном, відпочинку, за наявності 
довідки, виданої органом державної виконавчої служби, про 
наявність заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір 
якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців. 

Позов ОСОБА_2 до ОСОБА_3 про надання дозволу на виїзд 
за кордон неповнолітньої дитини без згоди батька – суд задо-
вольнив і надав дозвіл на тимчасове багаторазове вивезення 
за  кордон доньки [4]. 

Минулий рік був насичений позитивними змінами у сфе-
рі захисту прав дітей. Зокрема, було змінено порядок стягнення 
аліментів та збільшено їх розмір; запроваджено нові механізми 
притягнення недобросовісних платників аліментів до відпові-
дальності; посилено захист дітей-сиріт та дітей позбавлених 
батьківського піклування. 

Нововведені новації мають на меті покращити захист 
права дітей на належне утримання, створити дієві механізми, 
які унеможливлюватимуть злісним неплатникам аліментів 
ухилитися від сплати аліментів, затягувати розгляд судових 
справ, а також сплачувати необґрунтовано малий їх розмір. 
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ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ  

ЯК ВАЖЛИВА СТОРОНА  
СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ 

 
Трансформації, які відбуваються в українському суспіль-

стві, нині потребують виховання правосвідомої, відповідальної 
і соціально активної особистості. Тому закономірно, що наразі 
постає проблема дослідження питань правового виховання як 
рушійного потенціалу для становлення особистості. 

Аналіз останніх досліджень свідчить, що на сьогодні про-
блемам правового виховання присвячено чимало праць. Це пи-
тання досліджували такі науковці, як О. Орлова, О. Бандурка, 
В. Головченко, П. Неліп, В. Колісник, Л. Марченко та інші. Однак 
практика показує, що для сучасного суспільства притаманно 
ряд видів деформації правосвідомості, що зумовлюється низь-
ким рівнем правової культури. Тому питання правового вихо-
вання не втрачає актуальності й потребує подальших теорети-
чних обґрунтувань та практичних напрацювань.  

Метою роботи є аналіз основних форм, засобів та методів 
правовиховної діяльності як визначального аспекту соціаліза-
ції особистості. 

У науковій літературі відсутнє єдине розуміння терміну 
«правове виховання». Доречним є підхід до розкривання дано-
го терміну у широкому та вузькому значенні.  

http://www.reyestr.court.gov.ua/
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У широкому розумінні «правове виховання» – це вплив 
усіх правових факторів суспільного життя, всіх складових пра-
вової системи на субʼєктів (окремих індивідів чи їх спільнот), 
у  процесі якого у субʼєкта формуються певні форми правової 
свідомості, культури та поведінки.  

У вузькому розумінні «правове виховання» – це цілесп-
рямований, повсякденний, систематичний вплив державних 
органів і посадових осіб, громадських організацій, органів осві-
ти та виховання, сімʼї тощо на свідомість індивіда з метою  
формування в останнього конкретного рівня правової свідомо-
сті та правової культури, які мають забезпечити з його боку 
певні форми правомірної поведінки [2]. 

Сутністю правового виховання є вироблення поваги 
до  права, його елементів, поєднаних у системну якість, що  
відповідає справедливості, розуміння природного призна- 
чення права впливати на свідомість, культуру особи, на  
узгодження її потреб та інтересів з інтересами і сподіваннями 
суспільства.  

Основне завдання правового виховання полягає в засво-
єнні особами основних принципів і направленості правових 
норм, у виробленні правильної правової поведінки, в отриман-
ні не тільки знань з основ законодавства, але й формування 
глибокої поваги до права, що перетворюється в особисті пере-
конання, звичку дотримуватися закону [1, с. 34].  

Слід сказати, що за всю історію існування суспільство на-
працювало певні знання, щодо здійснення правового вихован-
ня індивіда, розробило та обґрунтувало деякі форми та засоби 
його реалізації. 

Як правило до форм правового виховання відносять: 
‒ правову освіту, під якою розуміють визначений різно-

вид навчального процесу під керівництвом досвідчених юрис-
тів, учених-правознавців, під час якого індивіди опановують 
знання, навички, вміння у правовій сфері; 

‒ правову агітацію, тобто вплив на правосвідомість і на-
строї соціальних субʼєктів за допомогою засобів масової інфор-
мації, а також шляхом колективних та індивідуальних співбе-
сід, виступів на мітингах, зборах тощо; 
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‒ юридичну практику, під якою найчастіше розуміють 
досвід, здобутий суспільством у правотворчій, правоохоронній 
і правозастосовній сфері; 

‒ правове самовиховання, яке являє собою цілеспрямо-
вану, повсякденну, регулярну самостійну діяльність певної 
особи, що має на меті оволодіння правовими знаннями для фо-
рмування позитивних правових мотивів, установок, навичок 
тощо [2]. 

Вважається, що найефективнішою формою правового ви-
ховання є юридична освіта, адже саме під час її здобуття особа 
набуває системного розуміння про право, його структуру, зміст 
тощо. Це дає змогу свідомо поводитися у правовій сфері, відве-
ртати правопорушення за умови, що субʼєкт не бажає бути пра-
вопорушником. 

Виділяють такі засоби правового виховання: телерадіо-
передачі, лекції з правової тематики, індивідуальна робота, 
друковані правові видання, спеціальні організаційно-освітні 
акції правового змісту (прес-конференції, брифінги, зустрічі, 
лекції, бесіди, семінари, вечори питань і відповідей, консульта-
ції тощо) [3, с. 179]. 

Формування правосвідомості особи – складний і трива-
лий процес, який потребує творчого підходу держави, готовно-
сті, бажання й уміння всіх і кожного боротися за укріплення 
громадської дисципліни й правопорядку в суспільстві.  

Отже, можна зробити висновок, що правове виховання 
є  важливим регулятором поведінки особи. Адже, якщо кожна 
людина змалечку засвоїть, що вона є особистістю, має права, 
честь і гідність, може вільно висловлювати свої думки, тільки 
тоді вона зможе впливати на перебіг подій у суспільстві і брати 
участь у побудові дійсно демократичної, правової держави. 

 

––––––––––––––––– 
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І. В. Пономаренко  
(Університет державної  

фіскальної служби України) 

 
ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ  

ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗЛОЧИНУ,  
ПЕРЕДБАЧЕНОГО ст. 366 КК УКРАЇНИ 

 
В умовах розвитку в Україні правої політики, а також 

у  звʼязку із введенням в дію нового Кримінального кодексу 
України, особливого значення набуває чітке окреслення та  
визначення всіх елементів складів злочинів, передбачених 
останнім. І чи не найбільш проблемними у цьому плані можна 
вважати посадові злочини. 

Тож у своєму дослідженні ми хочемо проаналізувати про-
блемні питання кваліфікації, відмежування, та особливості 
злочину передбаченого статтею 366 КК. Та на підставі цього 
висунути рекомендації для оптимізації правозастосовної  
практики. 

Злочини, що вчиняються шляхом підроблення, станов-
лять значний як теоретичний, так і практичний інтерес.  
Питання щодо конструкції їх правових норм, місця розташу-
вання у структурі Особливої частини КК України, розмежуван-
ня у процесі кримінально-правової кваліфікації залишаються 
актуальними протягом тривалого часу. 

Досить часто серед наукових робіт, зустрічається дійсно 
реальна практична позиція, що через використання законода-
вцем терміну «підроблення» при формулюванні відповідних 
кримінально-правових норм, які досить часто переплітаються, 
чи навіть суперечать один одному, практика зазнає істотних 
утруднень при кваліфікації таких суспільно небезпечних діянь. 
Зокрема, в переважній більшості виникають проблеми під час 
визначення і кваліфікації дій субʼєкта злочину, яким є службова 
особа, і своїми діями завдає певну матеріальну шкоду. Такі  
загальні проблеми знаходить своє виявлення також як у неод-
наковому застосуванні судом одних і тих самих норм закону 
України про кримінальну відповідальність щодо подібних сус-
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пільно небезпечних діянь, так і в неоднозначному тлумаченні, 
як наприклад у науково-практичних коментарях до КК України 
питань додаткової кваліфікації дій субʼєкта за ознаками ч. 2 
ст.  366 КК України.  

Притримуючись думки С. Р. Багірова, можна визначити, 
що в цьому аспекті значний теоретичний та практичний інте-
рес для наукового аналізу становить тлумачення ознак такого 
складу злочину, як «Підроблення документів, які подаються 
для реєстрації випуску цінних паперів» (ст. 223-1 КК України). 
Відповідно до чинної редакції, ця стаття містить одну частину 
з  таким описом злочинних дій: внесення уповноваженою осо-
бою в документи, які подаються для реєстрації випуску цінних 
паперів, завідомо неправдивих відомостей, якщо це заподіяло 
значну матеріальну шкоду інвесторові в цінні папери [2, с. 53]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започат-
ковано розвʼязання даної проблеми і на які ми спираємось, ви-
ділення невирішених частин загальної проблеми, котрим при-
свячується означена стаття.   

Здійснивши вивчення доступної наукової літератури, ав-
тор доходить висновку, що на сьогодні в Україні захищено одну 
кандидатську дисертацію, де вивчалися кримінально-правові 
аспекти підроблення як способу вчинення злочину [3, с. 178]. 
Автор цієї дисертації С. С. Тучков присвятив весь третій розділ 
праці висвітленню проблемних питань кваліфікації підроблен-
ня як при конкуренції кримінально-правових норм, так і за су-
купністю злочинів.   

Дотичні до проблеми, що розглядається, питання квалі-
фікації у випадку конкуренції кримінально-правових норм, по-
милок у кваліфікації та загальних проблем кримінально-
правової кваліфікації вивчалися у працях О. К. Маріна [4, с. 68], 
Т. М. Марітчака [5, с. 186] та інших представників наукової 
школи професора В. О. Навроцького [6, с. 408].  

Якщо говорити про особливості, то оскільки в основу ви-
окремлення із загальної частини визначених кримінально-
правових норм головним є не тяжкість злочинів і їх карність, а 
логічне співвідношення підлеглості за обсягом, тому на нашу 
думку, коли виникають ситуації порушення законодавства 
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у  сфері підроблень офіційних документів, то кваліфікація 
має  бути завершеною. 

Підсумовуючи, можна дійти висновку, що норми, перед-
бачені статтею 366 КК, є досить колізійними, проблемними 
і  такими що не співпадають навіть з нормами загальною час-
тини ККУ та нормами інших статей. Тому, варто подумати про 
необхідність введення і у кримінальний закон України правил 
кваліфікації злочинів, зокрема, при конкуренції норм, яке часто 
зустрічається. 

 
––––––––––––––––– 
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О. В. Пронченко  
(Університет митної справи та фінансів) 

 
ПРОБЛЕМА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ  

ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ВИМОГ ЩОДО ФОРМИ ЗАЯВИ  
В ПОРЯДКУ ОКРЕМОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

 
Цивільне судочинство характеризується трьома видами 

проваджень: позовним, окремим і наказним. Таке розмежу- 
вання пояснюється тим, що для розгляду і вирішення різних 
категорій справ необхідно дотримуватися власної особливої 
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процедури. Підставою для відкриття провадження є заява, що 
подається до суду. У ЦПК України містяться вимоги до заяв 
в  залежності від провадження, в якому суд розглядатиме спра-
ву. Статті 175 та 163 ЦПК визначають вимоги до заяви позов-
ного та наказного провадження відповідно, а саме перелік  
необхідних реквізитів, без яких суд не зможе прийняти заяву. 

Але у новому ЦПК України в редакції Закону від 
03.10.2017 року, так само, як і у ЦПК України в редакції 
18.03.2004 року, що втратив чинність, немає ніяких застере-
жень про те, які саме реквізити має містити заява у справах, що 
розглядаються в порядку окремого провадження.  

Згідно з ч. 1 ст. 293 ЦПК «окреме провадження» – вид не-
позовного цивільного судочинства. Якщо виходити з логіки 
такого визначення, заява окремого провадження повинна мати 
свої реквізити та особливості їх оформлення. По кожній кате-
горії справ окремого провадження ЦПК визначає вимоги щодо 
змісту заяви (статті 293–350-8), але ці вимоги стосуються лише 
специфіки певної категорії справ. 

Під час аналізу четвертого розділу ЦПК можна дійти ви-
сновку, що вимоги до змісту заяви окремого провадження сто-
суються лише фактів та обставин, які повинні буди викладені в 
ній, але немає жодної вказівки про реквізити, що надають заяві 
законної форми.  

Стаття 183 ЦПК України має назву «Загальні вимоги до 
форми та змісту письмової заяви, клопотання, заперечення» та 
починається такими словами: «Будь-яка письмова заява, кло-
потання, заперечення повинні містити…». З першого погляду 
може здаватися, що можна застосувати положення цієї статті 
для написання заяви окремого провадження, адже вона має 
письмову форму, до того ж окреме провадження повинно розг-
лядатися судом з додержанням загальних правил. Але за зміс-
том цієї статті та її розташуванням у розділі три «Позовне про-
вадження» можна зрозуміти, що мова йде про ті заяви з проце-
суальних питань, які складаються вже після відкриття позов-
ного провадження у справі. Тому застосовувати вимоги, що за-
значені у ст. 183 ЦПК України, до заяви окремого провадження 
є безпідставним. 
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Відповідно до ч. 3 ст. 294 ЦПК України справи окремого 
провадження розглядаються судом з додержанням загальних 
правил, встановлених цим Кодексом, за винятком положень 
щодо змагальності та меж судового розгляду. У Кодексі не за-
значено, що порядок розгляду справ позовного провадження 
є  загальним правилом. Але, якщо законодавець надав таке 
уточнення: «за винятком змагальності та меж судового розгля-
ду», які притаманні саме позовному провадженню, можна зро-
бити припущення, що все ж таки загальним правилом є поря-
док розгляду справ у позовному провадженні. 

Якщо слідкувати логіці, заяви у справах окремого прова-
дження повинні відповідати вимогам, які стосуються позовних 
заяв, тому що в іншому разі суд взагалі не буде мати орієнтиру 
для визначення форми такої заяви. 

Законодавець встановлює єдність позовного і окремого 
провадження, адже вимоги до позовного провадження повинні 
застосовуватися і до окремого (окрім змагальності, якої в 
окремому провадженні бути не може через відсутність спору 
про право, як і меж судового розгляду). 

На сайті «Судова влада України» можна переглянути уза-
гальнення судової практики судами про встановлення фактів, 
що мають юридичне значення. Ті відомості, що є в узагальненні 
судової практики, ґрунтуються ще на ЦПК України, який діяв 
до 15.12.2017. Але, за посиланнями на статті навіть недіючого 
ЦПК, можна визначити, що заява окремого провадження по-
винна відповідати вимогам статті «Форма і зміст позовної  
заяви», що за новим ЦПК передбачено статтею 175 «Позовна 
заява». 

Отже, виходячи із проведеного дослідження, нам вдалося 
встановити, що ЦПК України не містить правил щодо форми 
заяви в окремому провадженні, що на нашу думку, є прогали-
ною у законодавчому регулюванні. 

Судова практика вирішує цю проблему ототожненням 
вимог щодо форми заяви в окремому провадженні із вимогами 
до форми заяви позовного провадження. Судді при аналізі заяв 
окремого провадження керуються вимогами, що встановлені 
для позовної заяви. На нашу думку, це є, по суті, застосуванням 
аналогії закону.  
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На нашу думку, до ЦПК України необхідно внести пояс-
нення фрази «загальні правила, встановлені цим Кодексом». 
Або зазначити, що вимоги до позовного провадження відно-
сяться до «загальних вимог». 

І класичним способом зазначена проблема може бути ви-
рішена шляхом зазначення вимог до оформлення заяви окре-
мого провадження у самому розділі четвертому ЦПК України, 
що стосується правил окремого провадження. 
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ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ЗБРОЇ В УКРАЇНІ: 

САМОЗАХИСТ ЧИ ВСЕДОЗВОЛЕНІСТЬ? 
 

В українському суспільстві легалізація зброї сприй- 
мається суперечливо. Питання легалізації вогнепальної зброї 
в  Україні практично постало ще з перших років після проголо-
шення незалежності країни, а після «Революції гідності», анек-
сії Росією Криму, а також подій на Сході України набрало гост-
роти й актуальності. 

Частина громадян бажає отримати можливість взяти 
в  руки зброю не для бою, а задля легального самозахисту і за-
хисту свого майна. До цього підштовхує як практична необхід-
ність (зростаючі у великих містах рівні вуличної злочинності 
і  квартирних крадіжок), так і новий рівень усвідомлення влас-
ної гідності. Частина суспільства позитивно сприймає легаліза-
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цію зброї, інша – категорично проти такої легалізації. У звʼязку 
із цим постає питання про доцільність легалізації зброї в  
Україні, і які наслідки можливі після такого нововведення. 

Однією з основних проблем дозволу вільного володіння 
зброєю в Україні є те, що в Україні немає спеціального закону, 
який регулює право на володіння нею. Є певні підзаконні нор-
мативні акти, які дозволяють володіння певними видами зброї, 
але й вони вже є досить застарілими й вимагають термінового 
оновлення. За чинним законодавством громадянин може, 
пройшовши певні процедури, тримати в будинку довгостволь-
ну неавтоматичну зброю. Формально вона призначена не для 
захисту будинку, а для полювання. В Україні близько 2 мільйо-
нів одиниць легальної зброї. А за інформацією української Асо-
ціації власників зброї ще 5 мільйонів – нелегальної [1]. 

Багато громадян думають, що у випадку легалізації зброї, 
вона попаде до рук злочинців. Однак проект закону про циві-
льну зброю і боєприпаси від 10.12.2014 р. № 1135-1 передбачає 
суворий контроль: право на зброю мають дієздатні, психічно 
здорові, несудимі громадяни України. Для цього треба подати 
медичну довідку та інші документи, а також пройти навчаль-
ний курс. Крім того, власника зброї буде легко знайти, адже вся 
зброя буде на обліку в Держреєстрі. Легалізація вогнепальної 
зброї шляхом прийняття відповідного закону призведе до об-
меження незаконного обігу зброї. Це завдасть великого удару 
«чорному» ринку зброї. 

Згідно зі ст. 27 Конституції України кожна людина має 
невідʼємне право на життя. При цьому нам також дано право 
захищати себе та інших людей від протиправних посягань [2]. 
У  ст. 36 КК України зазначено, що не є перевищенням меж  
необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відпові- 
дальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи 
предметів для захисту від нападу озброєної особи [3]. Існуючий 
стан правової охорони не забезпечує відповідного рівня безпе-
ки громадян. Чому ж тоді законодавчо громадяни не можуть 
себе самі захищати за допомогою зброї, аргументуючи тим, що 
наше суспільство не готове до таких змін? 

У питанні права громадян на стрілецьку зброю Україна 
значно відстає від східноєвропейських сусідів. На сотню украї-
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нців станом на 2016 рік припадає сім одиниць вогнепальної 
зброї. Тоді як у США – 88. П. Л. Фріс наводить цікавий факт, що 
в  США громадяни законно застосовують короткоствольну  
вогнепальну зброю з метою самооборони частіше, ніж її засто-
совують поліцейські [4, с. 83–84].  

Аргумент про те, що в разі легалізації зброї зросте наси-
льницька злочинність не підтверджується практикою країн, 
які вже прийняли таке законодавство. Зарубіжний досвід лега-
лізації зброї свідчить, що рівень злочинності зменшується 
в  рази, якщо населення має право легально купувати, зберіга-
ти, носити та застосовувати зброю з метою самооборони. Чим 
вищий рівень легального озброєння населення, тим вищий рі-
вень демократії у країні, соціальної відповідальності суспільст-
ва в цілому, і навпаки. Повна відсутність зброї у пересічного 
населення властива лише тоталітарним режимам, що прово-
дять жорсткий терор [5, с. 117]. 

Р. Є. Чорнобривець зазначає, що у першу чергу треба ро-
зуміти, що правова культура і правосвідомість громадян різних 
держав суттєво відрізняється. Тому він вважає, що подібна ре-
форма в Україні призведе в більшій мірі до негативних наслід-
ків, ніж до позитивних. Негативні наслідки: збільшення кілько-
сті вбивств та самогубств від вогнепальної зброї; збільшення 
кількості осіб, засуджених за перевищення меж необхідної обо-
рони; використання зброї при вчиненні інших злочинів; небез-
пека для поліції при затриманні злочинців; зброя потрапить до 
рук злочинців тощо [6, с. 1025]. 

Підтримує легалізацію генпрокурор Юрій Луценко, а Пре-
зидент України Петро Порошенко висловлюється проти такої 
ініціативи. Глава держави покладає великі надії на правоохо-
ронні органи, які, як він вважає, можуть впоратися із злочинніс-
тю, і у громадян відпаде необхідність купувати пістолети. 

Поки що в Україні активно використовують такі спецза-
соби як газові балончики, електрошок ери. Вони недорогі, ком-
пактні і доступні. Ефект від балончика настає за лічені секунд. 
Електрошокери можна придбати в інтернет-магазинах.  

Отже, процес легалізації зброї вимагає дуже серйозного 
підходу, наявності чітко відпрацьованої на державному рівні 
програми легалізації зброї, підвищення загального рівня обіз-
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наності і правосвідомості громадян, наявності загальнодоступ-
них способів навчання мистецтву володіння зброєю та ін.  
Водночас, незважаючи на те чи відбудеться легалізація зброї 
в  Україні чи ні, ми вважаємо, що у будь-якому випадку потріб-
но прийняти закон про цивільну зброю і боєприпаси. Кожен 
сам вирішує чи потрібна легалізація зброї в Україні. Адже 
озброєний той, хто володіє інформацією. 
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УНІФІКАЦІЯ НОРМ  

МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА  
ЯК ІНСТРУМЕНТ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ 

 
Уніфікація у праві – це процес приведення чинного права 

до єдиної системи, усунення розбіжностей і надання одномані-
тності правовому регулюванню подібних або близьких видів 
суспільних відносин. Уніфікація правових норм полягає у вве-
денні до правових систем держав нових, абсолютно однакових 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/
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норм і правових актів. Уніфікація у праві зумовлена ускладнен-
ням суспільного життя і розвитком суспільних відносин. Вона 
також стосується як правотворчості, так і правозастосування. 
Необхідність уніфікації у праві виникає при: утворенні нових 
держав, на території яких діють складові різних правових сис-
тем; формуванні єдиної правової системи союзних держав; 
у  процесі зближення правових систем держав, які утворюють 
різні міждержавні обʼєднання [1, с. 35]. 

Професор В. Забігайло зазначає, обовʼязковою умовою 
нормотворчої діяльності органів державної влади з адаптації 
законодавства ЄС з національним законодавством України по-
винно бути належне відпрацювання юридичних понять і тер-
мінів, усунення неконкретності і двозначності, які в них нерід-
ко трапляються, їх неповноти, а також заміна одного поняття 
іншим. Усе це зосереджено на не менш складну проблему узго-
дженості понять і термінів національного права з правом Євро-
пейського Союзу та його держав-членів. При цьому попередній 
досвід наближення законодавства України до законодавства 
ЄС, свідчить, що досить часто ідентичні, здавалося б, поняття 
трактуються в цих двох правових системах по-різному [2, с. 47]. 

Тому на сучасному етапі Україна стала на шлях набли-
ження всього законодавства до стандартів ЄС. Цей процес є не 
таким однозначним, як може видатися на перший погляд. Для 
впровадження принципів та положень європейського права в 
національне законодавство недостатньо тільки оголосити ра-
тифіковані конвенції частиною національного законодавства, 
необхідно ще відпрацювати механізм імплементації основних 
конвенційних принципів у норми вітчизняного права [3, с.247]. 

Процес формування правового регулювання суспільних 
відносин спрямовується в русло уніфікації матеріально-право- 
вих та колізійних норм. Уніфікація колізійних та матеріально-
правових норм відбувається у формі кодифікації, основним 
принципом якої є гармонізація законодавства різних держав. 
[4, с. 128].  

Такий процес міг би зменшити виникнення колізій і тим 
самим сприяти одноманітному врегулюванню багатьох питань. 
Тому можна назвати такі переваги уніфікації колізійних норм: 
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1) така уніфікація мало зачіпає суспільство, оскільки правила 
стосуються незначної кількості учасників міжнародно-приват- 
них відносин; 2) уніфікація колізійних норм є більш простим 
процесом, ніж уніфікація матеріально-правових норм, і при 
цьому одна галузь може бути врегульована порівняно невели-
кою кількістю приписів; 3) уніфіковані колізійні норми сприя-
ють передбачуваності, оскільки наявність полегшує сторонам 
завдання, закон якої країни може бути застосовуваний при по-
данні позову в суд. Слабке місце уніфікації колізійних норм по-
лягає у проблемі встановлення судом змісту іноземного права. 
Особлива складність цього процесу дається взнаки тоді, коли 
справа є достатньо складною, коли суд зобовʼязаний застосову-
вати право країн іншої «правової сімʼї» [5, с. 434].  

Підсумовуючи викладене вище, констатуємо, що уніфіка-
цію права можна назвати основним інструментом глобаліза-
ційного процесу. Міжнародна уніфікація є однією з найважли-
віших завдань сучасності. Під правовою уніфікацією слід розу-
міти процес розроблення однакових (уніфікованих) правових 
норм, де результатом будуть уже уніфіковані правові норми. 
У  сфері міжнародного приватного права гармонізація та уніфі-
кація мають здійснюватися, з одного боку, в напрямі узгоджен-
ня колізійних норм, а з іншого – в напрямі розширення прямого 
уніфікованого регулювання відносин з іноземним елементом 
шляхом укладення відповідних двох- та багатосторонніх між-
народних договорів за участю України та країн-членів ЄС, а та-
кож приєднання України до конвенцій Ради Європи. Результат 
цих процесів залишається одним із ключових і визначальних 
факторів для органічної адаптації правової системи України 
до  права ЄС, що є необхідною передумовою для успішної євро-
інтеграції. 
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ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТА  
КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  

ЗА НЕЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ  
БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ 

 
Суспільно-політичні перетворення в нашій державі су-

проводжуються змінами в усіх сферах життєдіяльності суспіль-
ства та визначають принципово нові завдання перед державно-
владними інституціями, які системно оновлюються. Контроль 
за управління та розподілом фінансовими ресурсами має над-
звичайно важливе значення в умовах тотального дефіциту ко-
штів та кризового стану в більшості сферах життя, які фінан-
суються за рахунок державного бюджету. 

За результатами аналізу судової практики за розгляду 
матеріалів кримінальних проваджень щодо вчинення криміна-
льних правопорушень, передбачених ст. 210 Кримінального 
Кодексу України (далі – КК України), найчастіше нецільове ви-
користання бюджетних коштів здійснюються під час прове-
дення тендерних процедур, використання субвенцій шляхом 
завищення або заниження обсягів робіт, фіктивних операцій 
і  фальсифікації документів для використання коштів, отрима-
них з бюджетів різних рівнів [1; 2]. 

Основи регулювання бюджетних відносин – щодо плану-
вання, накопичення, розподілу та подальшого використання 
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бюджетних ресурсів закладено в Бюджетному Кодексі України 
(далі – БК України). Саме в межах процедур виконання бюдже-
ту закладено механізм забезпечення цільового використання 
бюджетних ресурсів [3].  

Ключовим і вихідним моментом цільового використання 
бюджетних коштів є затвердження кошторисних призначень. 
Згідно з ч. 1 ст. 23 БК України будь-які бюджетні зобовʼязання 
й  платежі з бюджету можна здійснювати лише за наявності 
відповідного бюджетного призначення –повноваження голов-
ного розпорядника бюджетних коштів, надане БК України,  
Законом «Про державний бюджет України», яке має кількісні, 
часові й цільові обмеження та дає змогу надавати бюджетні 
асигнування. Іншими словами бюджетним призначенням є ма-
ксимальний обсяг доходів і видатків, які дозволяється отри- 
мувати та здійснювати розпоряднику бюджетних коштів.  
Бюджетні призначення не встановлюються Законом «Про Дер-
жавний бюджет України» або рішенням про місцевий бюджет. 
Передбачені кошторисом конкретного розпорядника бюд- 
жетних коштів доходи і видатки встановлюються на основі  
обґрунтованих розрахунків потреби фінансування [4]. 

Згідно з ч. 1 ст. 119 БК України, нецільовим використан-
ням бюджетних коштів є витрачання їх на цілі, що не відпові-
дають бюджетним призначенням, установленим Законом «Про 
державний бюджет України» або рішенням про місцевий бю-
джет, виділеними бюджетними асигнуваннями або кошторису. 
Як правило, це призводить до зменшення асигнувань розпоря-
дником бюджетних коштів на суму коштів, витрачених не за 
цільове призначення, і притягнення відповідних службових 
осіб до дисциплінарної відповідальності в порядку, визначено-
му законами України. У разі нецільового використання бюдже-
тних коштів, отриманих у вигляді субвенцій, зазначені кошти 
підлягають обовʼязковому поверненню до відповідного бю-
джету [5]. 

Важливо розглянути обсяги фінансування конкретних 
видатків. Наприклад, фінансування на комунальні послуги слід 
здійснювати відповідно до оцінки умов та обсягів діяльності 
бюджетної установи. Наприклад, норми видатків на вугілля, 
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дрова встановлюються з урахуванням тривалості опалюваль-
ного сезону в конкретній місцевості. На основі розрахункових 
норм визначається середній розмір окремих видів видатків за 
бюджетними установами. Отже, наявність небюджетних зо-
бовʼязань у кризовий період не є ознакою нецільового викори-
стання бюджетних коштів без додаткового аналізу причин 
їх  виникнення. 

Статистика кримінальних проваджень за ст. 210 КК  
України та ї реалізації в судовому процесі свідчить про необ-
хідність уточнення предмета злочину цієї статті. Таке твер-
дження набуває особливої уваги в кризовий період для бюдже-
ту країни, оскільки на утримання бюджетних установ виділя-
ються бюджетні призначення, обсяг яких не враховує реальні 
потреби діяльності розпорядників бюджетних коштів [1]. 

Предметом злочину визначається бюджетні кошти у ве-
ликих (ч. 1 ст. 210 КК України) та особливо великих (ч. 2 ст. 210 
КК України) розмірах. Бюджетні кошти – виділені відповідно 
до законодавства надходження та витрати бюджету [1]. 

У результаті проведення економіко-правового аналізу 
предмета злочину відповідно до умов ст. 210 КК України, а та-
кож моніторингу юридичної практики обґрунтовано, що наяв-
ність небюджетних зобовʼязань у кризовий період не завжди 
є  ознакою нецільового використання бюджетних коштів. Це 
зумовлено ти, що державний сектор не сформований у напрямі 
економії бюджетних ресурсів.  

Отже, узагальнюючи вищезазначене, можна зробити ви-
сновок, що законодавець не врахував у процедурі притягнення 
особи до відповідальності, кризові обставини, які зумовлюють 
виділення коштів на вирішення проблеми, яка склалася. На  
сучасному етапі кваліфікація злочинів про виникнення зо-
бовʼязань поза кошторисами повинна здійснюватися на основі 
детальної оцінки звʼязку видатків, як і призвели до таких зо-
бовʼязань, з діяльністю установи та встановленими нормами на 
її  утримання. 

 

––––––––––––––––– 
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ОСОБЛИВОСТІ  

КРИМІНАЛЬНОГО ПЕРЕСЛІДУВАННЯ  
КАНДИДАТА НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 

 
Кандидат у Президенти України – це особа, висунута як 

кандидат на пост Президента України громадянами України, 
які мають право голосу, що реалізується ними через політичні 
партії або шляхом самовисунення та зареєстрована у встанов-
леному законом порядку.  

Статус кандидата на пост глави держави особа набуває 
після реєстрації Центральною виборчою комісією. Після реєст-
рації кандидата уповноваженому представнику партії або кан-
дидата на пост Президента України не пізніше наступного дня 
видається копія постанови про реєстрацію. Також не пізніш як 
у триденний строк з дня прийняття рішення про його реєстра-
цію видається посвідчення кандидата на пост Президента 
України. Рішення про реєстрацію кандидата на пост Президен-
та України у цей же строк оприлюднюється в газетах «Голос 
України» та «Урядовий курʼєр» [1]. 

Для визначення того, чи є особа в статусі кандидата на 
пост Президента України, потрібно встановити два основних 

http://www.apcourtkiev.gov.ua/wp-content/uploads
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фактори: 1) чи статус кандидата набуто у встановленому зако-
ном порядку (шляхом реєстрації); 2) чи не втрачено його 
у  звʼязку зі скасуванням реєстрації.  

Доречно зазначити, що статус кандидата на пост Прези-
дента України втрачається із дня офіційного оголошення ре-
зультатів виборів, за якими було обрано Президента України. 

Для притягнення до юридичної відповідальності Прези-
дента України здійснюється процедура імпічменту, що перед-
бачено статтею 111 Конституції України [2]. 

В КПК України (п. 2 ч. 1 ст. 481)зазначено, що повідом-
лення про підозру кандидату на пост Президента України здій-
снює Генеральний прокурор (виконувач обовʼязків Генераль-
ного прокурора) [3]. Отже, внаслідок цього, особливістю кримі-
нального провадження є тільки повідомлення про підозру Ге-
неральним прокурором. В такому випадку, згода на проведення 
процесуальних дій, на відміну від народних депутатів України, 
не потрібна.  

На перший погляд, це означає, що кандидат у Президенти 
має певний правовий імунітет, що дозволяє йому мати захист 
від впливу під час виборчої кампанії на пост Президента Украї-
ни. Нажаль, це тільки на перший погляд.  

Порядок притягнення до кримінальної відповідальності, 
особливості затримання і обрання запобіжного заходу не ма-
ють чіткого законодавчого врегулювання. Тому, в такому ви-
падку, до особи буде застосовуватися принцип – «Дозволено 
все, що не заборонено Конституцією та законами України». 

Аналізуючи чинне законодавство, ми бачимо абсолютний 
імунітет особи на пост Президента України, який повʼязаний 
не  з забезпеченням незалежної роботи та неможливістю впли-
ву, а, банально, з відсутністю правових норм, які регулювали 
б  це питання. 

Зазначена прогалина з законодавстві не обовʼязково при-
зводить до корупційних наслідків та впливу на кандидата 
у  згаданому питанні. Проте у майбутньому може до цього при-
звести. Недостатнє врегулювання особливостей затримання 
і  обрання запобіжного заходу, притягнення до відповідальнос-
ті кандидата на пост Президента України створює тінь на імідж 
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України як правової держави та її прагнення долучитися до 
цінностей європейської спільноти. 

У звʼязку з цим, на наш погляд, потребує доопрацювання 
ст.  482 КПК України, з метою чіткого визначення порядку при-
тягнення до відповідальності, затримання, обрання запобіжно-
го заходу щодо кандидата на пост Президента України. Врегу-
лювання цього питання вплине на правовий клімат країни, 
а  саме на задекларовані цінності України як правової держави.  

 
––––––––––––––––– 
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ПОЯВА І РОЗВИТОК  

КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ 

 
Компʼютерні злочини – це одна з найдинамічніших груп 

суспільно небезпечних посягань, показники поширення яких 
швидко збільшуються, що зумовлено прискореним розвитком 
інформаційних технологій та постійним і стрімким розширен-
ням сфери застосування компʼютерної техніки. Серед безлічі 
причин цієї ситуації присутні не тільки процесуальні та кримі-
налістичні труднощі виявлення, розкриття і розслідування  
більшості видів кіберзлочинів. В умовах постійно мінливого, 
не  повною мірою кодифікованого і не завжди досконалого за-
конодавства, складні схеми, які застосовуються кіберзлочин-
цями, широкий спектр злочинів, які вчиняються в кіберпрос-

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/
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торі, не додають прозорості у розумінні основних ознак біль-
шості складів цих злочинів.  

На сьогодні немає єдиного розуміння щодо обсягу про-
типравних посягань, які можуть розцінюватися як кіберзлочи-
ни, а також є проблема із відмежуванням кіберзлочинності 
як  принципово нового виду злочинної діяльності від злочинів, 
які традиційно вчиняються з використанням компʼютерних 
технологій. Особливо проблематичними в цьому плані є такі 
ознаки, як обʼєкт та предмет кіберзлочинів, які, являючи собою 
характерні риси загального поняття «кіберзлочинність», без-
посередньо окреслюють сферу застосування тієї чи іншої кри-
мінально-правової норми.  

Поняття «кіберзлочинність» (в англомовному варіанті – 
cybercrime) ширше, ніж «компʼютерна злочинність» (computer 
crime), і більш точно відображає природу такого явища, як зло-
чинність в інформаційному просторі. Так, Оксфордський тлу-
мачний словник визначає приставку «cyber» як компонент 
складного слова. Це значення розуміється як таке, «що відно-
ситься до інформаційних технологій, мережі Інтернет, віртуа-
льної реальності». Практично таке ж визначення дає Кембри-
джський словник: префікс «суber-» означає як таке, що «вклю-
чає в себе використання компʼютерів або відноситься до 
компʼютерів, особливо до мережі Інтернет». При цьому як  
приклад Кембриджський словник наводить слово «cybercrime» 
– кіберзлочинність (кіберзлочин). Таким чином, «cybercrime» – 
це злочинність, повʼязана як з використанням компʼютерів, так 
і з використанням інформаційних технологій і глобальних ме-
реж. У той же час до поняття «computer crime» відносяться 
тільки злочини, що здійснюються шляхом перешкоджання  
роботи компʼютерів чи незаконне отримання компʼютерних 

даних 1. 
Ця позиція підтверджується і тим, що на Х Конгресі ООН 

з  попередження злочинності і поводження із правопорушни-
ками, повʼязаними з компʼютерами та компʼютерними мережа-
ми, поняття про кіберзлочини розглядалося з точки зору двох  
аспектів:  

1. Кіберзлочин у вузькому сенсі (компʼютерний злочин): 
будь-яке протиправне діяння, вчинене за допомогою елект-
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ронних операцій, метою якого є безпека компʼютерних систем 
і  оброблюваних ними даних.  

2. Кіберзлочин у широкому розумінні (як злочин, 
повʼязаний з компʼютерами): будь-яке протиправне діяння, 
вчинене за допомогою чи повʼязане з компʼютерами, компʼю- 
терними системами або мережами, включаючи незаконне во-
лодіння і пропозицію або розповсюдження інформації за допо-
могою компʼютерних систем або мереж [1]. 

Злочини в сфері інформаційних технологій (кіберзло-
чинність) – це злочини, які вчиняються особами з використан-
ням інформаційних технологій для злочинних цілей [2, с. 27]. 
На думку В. А. Голубєва поняття «кіберзлочинність» обʼєднує 
будь-який злочин, який можна здійснити за допомогою ком- 
пʼютерної системи або мережі та також проти компʼютерної 
системи або мережі [3]. Кіберзлочинність включає в себе суку-
пність передбачених карним законодавством злочинів, які по-
сягають на інформаційну інфраструктуру, інформацію, а також 
здійснюваних по відношенню до інших обʼєктів у кіберпросторі 
чи з використанням його можливостей [4]. 

Експертами Управлінням ООН з наркотиків і злочинності 
також зазначається, що визначення «кіберзлочинності» голов-
ним чином залежать від того, в яких цілях цей термін буде ви-
користовуватися. Основу кіберзлочинності становлять обме-
жене число діянь, спрямованих проти конфіденційності, ціліс-
ності та доступності компʼютерних даних або систем. Однак, 
якщо цим не обмежуватися, то щодо діянь, що передбачають 
використання компʼютера в цілях отримання особистого або 
фінансового прибутку або заподіяння особистої або фінансової 
шкоди, включаючи форми злочинів, повʼязаних з використан-
ням персональних даних, і діяння, повʼязані з інформацією, яка 
зберігається в компʼютері (всі вони входять в більш широке 
поняття «кіберзлочинність»), досить проблематично знайти 

всеосяжне юридичне визначення 5, с. 19.  
У глобальному плані спостерігається широкий діапазон 

кіберзлочинів, які включають злочини, що здійснюються в ці-
лях отримання фінансової вигоди, злочини, повʼязані з викори-
станням інформації, яка міститься в компʼютері, а також злочи-
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ни, спрямовані проти конфіденційності, цілісності та доступно-
сті компʼютерних систем.  

Узагальнюючи дослідження в цій сфері, можна зробити 

висновок, що кіберзлочинність  це сукупність злочинів, що 
здійснюються в кіберпросторі за допомогою компʼютерних си-
стем або шляхом використання компʼютерних мереж та інших 
засобів доступу до кіберпростору, в межах компʼютерних сис-
тем або мереж, а також проти компʼютерних систем, компʼю- 
терних мереж і компʼютерних даних.  
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ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ ГЕОЛОКАЦІЇ  

ПІД ЧАС ДОКАЗУВАННЯ  
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

 
З розвитком технологій, практично у всіх смартфонах, 

планшетах та інших пристроях вмонтований GPS-модуль. На 
нашу думку, інформація, яку передає GPS є електронним  
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документом. Основним завданням GPS-модуля є встановлення 
місцезнаходження  пристрою.  

Місцезнаходження користувача гаджету може автомати-
чно зберігатися при використанні певних програм, користу-
ванні картою, відео чи фотозйомці. Окрім того, оператори мо-
більного звʼязку зберігають інформацію про дату, час та трива-
лість зʼєднань в зоні дії базових станцій. Отримання інформації 
про всіх абонентів, які перебували в зоні дії базових станцій 
можуть підтвердити чи спростувати місце перебування особи.  

Власне інформація про геолокацію (якщо вона буде в ме-
таданих) може допомогти з граничною точністю встановити 
місце проведення процесуальної дії (фото- чи відеозйомки). 
Але в той же час наявність даних про геолокацію залежить від 
декількох факторів. По-перше, від пристрою, який використо-
вувався під час процесуальної дії. У пристроях може не бути 
GPS-датчика, який фіксує координати. По-друге, в залежності 
від бажання користувачів мобільних пристроїв – вони можуть 
відключити геолокацію з міркувань приватності або зменшен-
ня навантажень на акумулятор. По-третє, наявність таких да-
них залежить від ресурсу, на якому фотографія була опубліко-
вана. Соціальні мережі Facebook, Twitter або Instagram видаля-
ють метадані з самих фотографій під час їх завантаження на 
сервери цих ресурсів. Але в той же час вони можуть безпосере-
дньо показувати інформацію про місцезнаходження автора  
фотографії (а також поста / твіти), якщо він дав доступ до  
GPS-датчику свого мобільного пристрою [1]. 

Інформація про місце перебування особи може викорис-
товуватися як обвинувальний доказ або алібі. Однак, слід рете-
льно перевіряти такі відомості, адже однієї геолокації недо- 
статньо для підтвердження точного місця перебування  
у момент вчинення злочину.  

У судовій практиці є випадки, коли підозрюваний нама-
гався забезпечити собі алібі за допомогою даних геолокації. 
Наприклад, для приховування учиненого кримінального пра-
вопорушення та створення собі можливого алібі, гр. М. вжив 
ряд заходів, зокрема: розуміючи, що особа, яку він незаконно 
позбавив волі, є публічною особою та активним користувачем 
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соціальних мереж, з метою маскування своєї злочинної діяль-
ності та введення правоохоронних органів в оману щодо часу 
та місця зникнення потерпілого, 05 березня 2016 року на його 
сторінці Фейсбук зробив запис «гуляем )) спасибо что приня-
ли», а о 23.27 год. 05 березня 2016 року – запис «вечер удался» 
з  геолокацією у м. Одеса та розмістив його фотографію, зроб-
лену на його мобільний телефон раніше. 

06 березня 2016 року о 12.49 год., продовжуючи маску-
вання своєї злочинної діяльності, з наведених мотивів гр. М. 
зробив ще один запис на сторінці потерпілого «накрылась за-
рядка, на связи буду завтра». 

09 березня 2016 року, перебуваючи на території м. Шарм-
ель-Шейх, республіки Єгипет, гр. М. продовжуючи маскування 
свої злочинної діяльності, о 19.34 год. на сторінці потерпілого 
зробив ще один запис «Простите, что подвел вас мои друзья. 
Пришлось уехать с Украины, не по своей воле! Зато я в безопа-
сности! Не знаю когда вернусь, по возможности, буду отвечать 
вам. Очень хочу обратно на Родину» та 13 березня 2016 року о 
13.49 год. на сторінці потерпілого виклав фото торгівельного 
центру «Genena City» у м. Шарм-ель-Шейху, республіки Єгипет 
та запис «У меня все хорошо, скоро вернусь. Извините что под-
вожу вас!)» [2]. 

GPS-трекер може бути придбано як окремий пристрій 
(браслет, ошийник) для того щоб відслідкувати місце перебу-
вання дитини, домашньої тварини, для встановлення місцез-
находження автомобіля, мотоциклу чи велосипеду у разі їх не-
законного заволодіння. Власник такого пристрою може у будь-
який час встановити де знаходиться трекер і, відповідно, особу 
чи річ, місце перебування яких його цікавить.  

Так, 19 вересня 2015 року за сигналом GPS знайдено ав-
томобіль, на якому раніше таксував померлий. В цей же час  
було затримано гр. П., який перебував усередині салону авто-
мобіля [32]. 

Отже, хоча на формування даних геолокації може впли-
вати ряд факторів і вони потребують перевірки, проте їх вико-
ристання у доказуванні є актуальним. Дані GPS-модуля можуть 
використовуватися як перевірка місцезнаходження підозрюва-
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ного/обвинуваченого на момент вчинення злочину, встанов-
лення місця зробленої фотографії, записаного відео, місцепере-
бування автора інформації, поширеної в Інтернет мережі на 
момент її публікації, для розшуку особи, викраденого транспо-
ртного засобу, тощо. Тому, слід на законодавчому рівні врегу-
лювати порядок отримання та надання даних геолокації, поря-
док їх фіксації, розробити методику та єдину практику застосу-
вання для зрозумілого використання усіх її переваг. 
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Сімейне насильство – найпоширеніший вид насильства, 

що може мати в змісті будь-яке фізичне, сексуальне, психо- 
логічне або економічне насильство, за якого порушуються пра-
ва на життя та здоровʼя людини, її честь, гідність та особисту 
недоторканність. 

В сучасних умовах проблеми домашнього насильства по-
чали піднімати в новій площині науковці, де звертається увага 
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на низку варіантів подолання сімейного насильства. Продемо-
нструвати проблеми, що стосуються насильства в сімʼї вдалося 
Н. І. Гнатюк та О. М. Василенко у науковій статті «Проблема на-
сильства в сучасній сімʼї: теоретичні аспекти». Автори зазнача-
ють, що проблема домашнього насильства над жінками є до-
сить поверхневою, також розкривають кожен вид насильства, 
його наслідки та як жертвам боротися з цим ганебним соціаль-
но-правовим явищем та протидіяти йому [1].  

І. Г. Шаповал же у свою чергу у науковій праці «Насильст-
во в сімʼї як суспільне явище» розкриває сімейне насильство 
в  сімʼї зарубіжних країн та проводить аналогію з Україною, 
а  також пропонує декілька принципів, за умови дотримання 
яких, можна запобігти домашньому насильству [2]. 

У звʼязку з наведеним, з метою реалізації положень Зако-
ну України «Про запобігання та протидію домашньому насиль-
ству» задля вирішення проблем сімейного насильства, було 
затверджено наказом МВС України від 01.08.2018 р. № 654  
Порядок винесення уповноваженими підрозділами органів  
Національної поліції термінового заборонного припису стосов-
но кривдника. Терміновий заборонний припис за своєю суттю є 
попереднім заходом адміністративного обмеження права особи 
на проживання, який передує обмежувальному заходу, що за-
стосовується безпосередньо судом на більш тривалий строк.  

У разі вчинення будь-якого виду домашнього насильства 
постраждалі мають право звернутися із відповідною заявою 
(повідомленням) як до органів поліції за місцем свого прожи-
вання (перебування), так і до виконавчих комітетів сільських 
і  селищних рад, органів опіки та піклування, навчальних за-
кладів (якщо постраждалі – діти), установ охорони здоровʼя. 
Аби отримати захист, достатньо звернутися до будь-якого 
з  цих органів.  

Відповідно до наведеного порядку, а саме розділу ІІ п.1-2, 
терміновий заборонний припис стосовно кривдника виносить-
ся кривднику уповноваженими підрозділами органів Націона-
льної поліції України у разі існування безпосередньої загрози 
життю чи здоровʼю постраждалої особи з метою негайного 
припинення домашнього насильства, недопущення його про-
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довження чи повторного вчинення. Згідно з тим же положен-
ням, а саме розділом ІІ, п. 4, припис може містити такі заходи: 
зобовʼязання залишити місце проживання (перебування) пост-
раждалої особи; заборона на вхід та перебування в місці про-
живання (перебування) постраждалої особи; заборона в будь-
який спосіб контактувати з постраждалою особою. Припис ви-
носиться до 10 діб. 

Але якщо право власності щодо майнових прав на відпо-
відне житлове приміщення належить кривднику, що йому ро-
бити та до яких органів звертатися за допомогою аби отримати 
тимчасовий притулок, доки не вийде термін тимчасового при-
пису та чи має він право залишитися на території своєї власно-
сті? Вочевидь, з огляду на вказаний нормативно-правовий 
акт – ні. 

У даному приписі пропонується поширити його дію та-
кож на місце спільного проживання постраждалої особи та 
кривдника, незалежно від їхніх майнових прав на відповідне 
житло. Але, нажаль, подібним обмеженням порушується при-
родне право людини на житло (ст. 47 Конституції України), 
не  визначено механізм забезпечення житлом за таких умов 
кривдника.  

За таких обставин кривдник може звернутися до со- 
ціального житла, яке передбачене законом України «Про жит-
ловий фонд соціального призначення», де зазначено, що на  
відміну від інших осіб, які мають право на безкоштовне со- 
ціальне житло, кривдник повинен оплатити своє проживання. 
Користування соціальним житлом є платним. Плата за соціаль-
не житло, визначена статтею 28 цього Закону, складається 
з  плати, яка вноситься безпосередньо наймачем, та державної 
допомоги, що надається відповідно до закону. Право на дозвіл 
користування соціальним житлом надає орган місцевого само-
врядування. При порушені умов договору найму соціального 
житла субʼєкт цивільних правовідносин несе певну відпові- 
дальність, яка прописана у договорі.  

Крім того, особа, стосовно якої винесено припис, має пра-
во подати пояснення і зауваження щодо змісту припису та  
пояснення по суті правопорушення, а також викласти мотиви 
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своєї відмови підписати його, які додаються до копії припису 
працівника уповноваженого підрозділу поліції, відповідно до 
наведеного порядку (розділ ІІ, пункт 13). 

Заборонений припис виноситься органом Національної 
поліції, заповнюється на бланках та підписується працівником 
уповноваженого підрозділу поліції, постраждалою особою (її 
представником) і кривдником, але чи такі вже однозначні його 
наслідки для останнього? 
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ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ЗЛОЧИНІВ  

У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ 
 

Розвиток України як незалежної, демократичної та пра-
вової держави не можна уявити без повноцінного функціону-
вання такої сфери як фізична культура та спорт, оскільки вона 
є запорукою збереження нації та індикатором її потужності. На 
жаль, сьогодні стан її розвитку викликає певне занепокоєння. 
Так, згідно з даними Міністерства молоді і спорту України, в 
нашій державі систематично займаються фізичною культурою 
і спортом лише 10 млн. осіб, тобто кожен четвертий громадя-
нин країни, тоді як у більшості інших розвинених країн світу 
ними займається кожен другий [1]. Зазначені процеси суттєво 
вплинули на погіршення показників рівня здоровʼя населення 
та, як результат, на зменшення його кількості.  

Подолати ці негативні тенденції можна лише комплек-
сом  соціально-економічних та організаційно-правових заходів, 
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у тому числі і вдосконаленням чинного кримінального законо-
давства, яке на цей час є майже індиферентним до суспільно-
небезпечних проявів.  

Окреслена проблема загострюється тим, що працівники 
правоохоронних органів та суди України відчувають труднощі 
у ході правової оцінки дій, спрямованих на спричинення шкоди 
в даній сфері.  

Зокрема, виникає дуже багато запитань, які стосуються 
визначення поняття «злочини у  сфері фізичної культури і спо-
рту» та їх класифікації. 

У фаховій літературі термінологія щодо злочинів, вчи-
нення яких тим чи іншим чином повʼязана зі сферою фізичної 
культури і спорту, відзначається певним розмаїттям, зокрема 
вживаються такі поняття як: «спортивні злочини» [2, с. 3], 
«злочини, що вчинюються спортсменами» [3, с. 23], «злочини 
у  сфері фізичної культури та спорту» [4, с. 78]. 

На нашу думку, далеко не всі з них можуть належним чи-
ном відобразити соціальну та правову природу таких злочинів. 
Так, термін «спортивні злочини» обмежує коло правопорушень 
лише такими, що вчиняються у спорті, а тому не розповсюджу-
ється на ті суспільно небезпечні діяння, які можуть вчинюва-
тися у сфері фізичної культури. В свою чергу, термін «злочини, 
що вчинюються спортсменами» відображає лише кримінальні 
правопорушення, які вчинюються суто такою категорією осіб 
як спортсмени, залишаючи поза увагою низку інших потенцій-
них субʼєктів.  

Найбільш точним та прийнятним є поняття «злочини 
у  сфері фізичної культури та спорту», оскільки дозволяє охо-
пити всі кримінальні правопорушення, які в тій чи іншій мірі 
мають з нею обʼєктивний звʼязок.  

У ході проведеного нами дослідження було виявлено 
найбільш загальні ознаки даних злочинів, а саме:  

1) наявність у складі злочину ознак спеціального 
субʼєкта – працівника сфери фізичної культури і спорту;  

2) обумовленість злочинного діяння виконанням (не ви-
конанням) цим субʼєктом своїх професійних або службових 
обовʼязків у цій сфері;  
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3) безпосередній звʼязок суспільно небезпечного діяння 
(у т ч. і вчиненого субʼєктом, що не є працівником) з цією особ-
ливою соціальною сферою.  

Окрім цього, важливим методом пізнання такого склад-
ного за структурою явища, як злочини у сфері фізичної культу-
ри і спорту є їх класифікація. Зокрема, як вказують науковці, 
вона необхідна для вирішення таких важливих питань як ква-
ліфікація злочинів, конкуренція між нормами та ін. [2, с. 125]. 
Особливість суспільної небезпеки злочинів у сфері фізичної 
культури та спорту полягає в тому, що у звʼязку із складністю 
суспільних відносин їх збереження досягається шляхом вста-
новлення кримінальної відповідальності за посягання, що мо-
жуть заподіяти шкоду різним обʼєктам, які захищаються сього-
дні на рівні окремих розділів КК України. З огляду на це, ми 
пропонуємо розподілити злочини у сфері фізичної культури 
та  спорту на «загальні» та «спеціальні».  

Так, загальні злочини – це ті, в яких фізична культура та 
спорт виступає додатковим обʼєктом, а основним – інші 
обʼєкти. Наприклад, ст. 191 КК України у випадку привласнення 
посадовою особою коштів, що призначені для розвитку фізич-
ної культури та спорту, спричиняє основну шкоду відносинам 
у  сфері власності та додатково сфері фізичної культури та  
спорту. Своєю чергою, до «спеціальних злочинів» належать ті, 
в  яких основним безпосереднім обʼєктом складу злочину ви-
ступають суспільні відносини у даній сфері. 

Як зазначають фахівці у сфері спорту, сьогодні фізична 
культура та спорт «захлинаються» від корупції, допінгу та жор-
стокості [2, с. 3]. Переводячи дане висловлювання в площину 
кримінального права, можна сказати, що найбільш розповсю-
дженими та небезпечними злочинами в даній сфері є «Непра-
вомірний вплив на результати спортивних змагань» (ст. 369-3 
КК України) та «Спонукання неповнолітніх до застосування 
допінгу» (ст. 323 КК України). Наведені злочини ми пропонує-
мо називати «спеціальними». 

Таким чином, пропонується під злочином у сфері фізич-
ної культури та спорту вважати передбачене КК України суспі-
льно небезпечне, винне діяння, яке, як правило, вчинюється 
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працівником сфери фізичної культури і спорту у звʼязку з ви-
конанням або неналежним виконанням ним професійних 
обовʼязків, а також будь-якою іншою особою, що має ознаки 
субʼєкта, яке завдає шкоди або створює загрозу суспільним від-
носинам у сфері фізичної культури і спорту. 
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ВИНИКНЕННЯ  

НОРМАТИВНОГО ДОГОВОРУ 
ЯК ПРАВОВОГО ІНСТИТУТУ 

 
На теперішній час одним із основних та невідʼємних еле-

ментів як системи права, так і суспільних відносин, є договір як 
правовий інститут, що є опосередковуючою ланкою між субʼєк- 
тами правовідносин. Юридичною наукою договір розглядаєть-
ся у межах окремо взятої галузі права.  

Тому, очевидно, що дослідження теорії договору, як зага-
льноправової конструкції, а саме, аналіз історичних передумов 
його становлення та розвитку як правового інституту є безу-
мовно актуальними, тим більше у звʼязку із зростаючим зна-
ченням договору, як регулятора суспільних відносин, оскільки, 
договір є засобом координаційного правового регулювання, 
тобто регулювання, яке має двосторонній або багатосторонній 
характер. Окрім того, договір, незалежно від того, в якій сфері 

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/search
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суспільних відносин він застосовується, завжди є підставою 
виникнення прав і обовʼязків його учасників. 

Зародившись ще на зорі розвитку людської цивілізації, 
договір спочатку розглядався як усна, а пізніше – як письмова 
угода між певними субʼєктами, яка включає фіксований набір 
відповідних зобовʼязань сторін. Недотримання цих зобовʼязань 
тягло за собою не тільки розірвання відповідної угоди, але 
й  можливість настання несприятливих наслідків стосовно по-
рушника договору, спочатку силового, а пізніше і правового 
характеру. Виникнення договору було обумовлено розвитком 
різноманітних форм спілкування між людьми та необхідністю 
закріплення узгодженої сторонами волі [1, с. 443–446]. 

Відомо, що виникнення держави розглядається як наслі-
док договору між людьми, виявом їхнього розуму і воле- 
виявлення. 

Слід зазначити, що договір є правовим інститутом і відо-
мий як такий з найдавніших часів. Історичною наукою зафіксо-
вано різні випадки використання договору для регулювання 
суспільних відносин. Так, звертаючись до глибин правової іс-
торії людства, у період існування ранніх держав можна виявити 
зачатки такої правової форми, як договір, серед інших форм 
стародавнього права, адже держава, за своєю суттю, – це дого-
вір. Договір укладається між правителями і підлеглими. Пред-
мет договору – взаємність прав і обовʼязків правителів, з одно-
го боку, і підлеглих – з іншого. Така договірна взаємність є га-
рантією обмеження влади правителя, а, отже, і гарантією спра-
ведливої, або легітимної, влади [2, с. 57].  

У стародавній історії людства договір використовувався 
як форма угоди, і як форма права. Про те, що договір застосову-
вався як форма укладення угоди, свідчать збережені найдавні-
ші таблички з клинописом, які мають господарсько-
юридичний характер та які становлять «найпростіший юриди-
чний документ», що дозволяє фіксувати не тільки процедуру та 
факт укладення договору, але й особливі його умови, і, нарешті, 
засвідчити згоду на угоду, про що міг говорити спеціальний 
знак, відбиток пальця, нігтя, амулета або друку контрагента на 
табличці [3, с. 11]. 
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На думку багатьох вчених, «вироблення нових правових 
форм зійшлося на самому початку історії ранніх держав із дво-
ма найбільшими культурно-історичними процесами – появою 
писемності (літератури) і поширенням майбутніх світових ре-
лігій на Сході і Заході» [6, с. 157].  

Із появою писемності виникає писаний юридичний акт, 
крайньою мірою у двох видах – у вигляді нормативного акта, 
що містить загальні правові норми, та у вигляді акта індивіду-
ального, тобто юридичного документа (письмового договору). 
Письмової фіксації вимагали, перш за все, нормативні публічні 
договори, які часто укладалися між царями (королями), світсь-
кою та церковною владою, сеньйором і васалами тощо. В історії 
зустрічаються договори між племенами і громадами, які нерід-
ко застосовували вид «компромісу» різних звичаїв, залучених у 
взаємовідносини груп. У таких договорах нерідко формувалася 
частина нового права, яка вводилася державою, іноді разом із 
церквою. Є «відомості, що належать до хетської культури XV–
XIV ст.ст. до н.е.» [4, с. 159], згідно з якими царі хетів укладали 
договори з народом, де визначалися обовʼязки народу перед 
царською владою, форми винагород і межі покарань, 
обовʼязкові для царя. 

Отже, вищевикладені історичні факти свідчать про те, що 
договір є правовим інститутом, який зародився та використо-
вувався ще у глибоку давнину. Що є безпосереднім свідченням 
про те, що за стародавніх часів договір регулював основні сфе-
ри суспільних відносин, отже, був джерелом права. 
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НАУКА КРИМІНАЛІСТИКА  

В УМОВАХ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОГРЕСУ 
 

З появою нових технологій розвивається і наука кримі-
налістика. Створюються нові механізми розкриття, розсліду-
вання злочинів та їх запобігання.  

Oдним з визначальних факторів розвитку сучасного сус-
пільства без будь-яких сумнівів можна назвати інформаційно-
комунікаційні технології. Важко переоцінити їх величезний 
вплив на ефективність та результативність діяльності у бага-
тьох сферах суспільного життя. Однак поряд з позитивним 
ефектом такого явища можна також констатувати й певні не-
гативні сумнівні наслідки. Наприклад, спрощення та полег-
шення процесів, повʼязаних із вчиненням кримінальних право-
порушень та знищення або приховання їх слідів [1]. 

Багато науковців приділяють увагу проблемам розвитку 
криміналістики та про її становище в умовах технологічного 
прогресу. Одним із таких науковців є В. В. Тіщенко, який у своїй 
статті пише, що в останні роки в криміналістичній науці велику 
увагу стали приділяти розробці її заключної частини, в які син-
тезуються, розвиваються конкретизуються положення кримі-
налістичної техніки і криміналістичної тактики – методики ро-
зслідування злочинів, і зокрема її теоретичних основ. 

Підвищення інтересу до такого розділу криміналістики 
як методика розслідування злочині обумовлений кількома 
причинами. По-перше, теоретичні основи криміналістичної ме-
тодики довгі роки комплексно і різнобічно не розроблялись, 
що можна пояснити накопиченням, осмисленням та адап- 
тацією знань з області філософії, кібернетики, теорії управлін-
ня і теорії інформації, праксеології та інших природничих і гу-
манітарних наук, що зумовили оновлення, розширення, перег-
ляд та систематизацію понятійного апарату даного розділ 
криміналістичної науки.  
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По-друге, зміною суспільно-економічних відноси в дер-
жавах, що входили раніш до склад Союз РСР, зʼявилися нові ви-
ди злочинів, набула поширення організовані злочинні форму-
вання, зросла та зміцніла професійна і рецидивна злочинність, 
що викликала необхідність наукової розробки численних но-
вих і суттєвого оновлення вже існуючих окремих (міжвидових, 
видових, підвидових) методик розслідування.  

По-третє, такі окремі методики мали різну, часом недо-
статньо продуману структуру, що позначалося і на їх змісті, 
сприйнятті, теоретичному осмисленню та ефективності прак-
тичного застосування [2]. 

Виникнення технологічного підходу в криміналістиці 
обумовлено всім ходом розвитку криміналістики та відповідає 
загальним закономірностям перетворення науки на певних 
історичних етапах. Основоположними законами розвитку кри-
міналістики є: звʼязок та спадкоємність між існуючими та ви-
никаючими криміналістичними концепціями; активне творче 
пристосування для цілей судочинства досягнень інших наук. 
Підхід до розуміння тих чи інших положень, здавалось би тра-
диційних для криміналістики, зазнає поступових змін, допов-
нюється, уточнюється та згодом приводиться у відповідність 
до рівня розвитку науки на певному її етапі [3]. 

На даному етапі розвитку криміналістики існує безліч 
методів та способів розслідування злочинів. Бо, як відомо, кри-
міналістика є наукою, що використовує дані інших наук для 
вирішення власних завдань, а саме – розслідування, розкриття 
та попередження кримінальних правопорушень [1]. Криміналі-
стика традиційно включає в себе загальнотеоретичні поло-
ження, криміналістичну техніку, криміналістичну тактику, 
криміналістичну методику. Актуальним у галузі криміналісти-
чної техніки є дослідження та вилучення ідеальних слідів у 
памʼяті людини за допомогою техніко-криміналістичних засо-
бів. Такими засобами та прийомами є: компʼютерні програми 
типу «Фоторобот», використання звуко- і відеозапису, полігра-
фа, спектрографа-сонографа тощо. Розвиток криміналістичної 
техніки передбачає розроблення для підрозділів досудового 
розслідування України, а також інших уповноважених на розс-
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лідування осіб інформаційно-довідкових програм на кшталт 
Автоматизованих робочих місць (АРМ). Автоматизовані робочі 
місця є комплексами програмно-технічних засобів, призначе-
них для автоматизації виконання завдань певного виду. На-
приклад, нині під час проведення огляду місця події на відкри-
тій місцевості, коли немає надійних орієнтирів, можуть вико-
ристовувати прилади JPS. Малогабаритні електронні прилади 
надають можливість оперативно фіксувати географічні коор-
динати будь-якої точки, розташування обʼєктів на місці події, 
відстані між ними. [4]  

Отже, наука криміналістика не стоїть на місці. Кожного 
дня появляються нові технології, як для вчинення так і для 
протидії злочинам. 
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Сліди як джерела розкриття і розслідування злочину ви-

користовуються в практиці з глибокої давнини. Зокрема, про 
це свідчать такі історичні памʼятки як давньоіндійські закони 
Ману (ІІ ст. до н. е. – ІІ ст. н. е.) [1], Салічна Правда (V–VІ ст.), 
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Польська Правда (ХІІІ ст.), Законник Лека Дукагіньї (ХV ст.) [2], 
угода Русі з Візантією (911 р.), Руська Правда [3]. 

До цього самого періоду відносяться публікації «піоне-
рів» у вченні про сліди пальців рук. Ними були італійський  
біолог Марчелло Мальпігі та чеський біолог Ян Євангеліст  
Пуркіньє. Їх внесок полягав у тому, що М. Мальпігі вперше 
дав  наукове обґрунтування папілярних ліній пальців рук, 
а  Є.   Пуркіньє, більш як через століття, першим звернув увагу 
на візерунки, які утворювали папілярні лінії і намагався їх кла-
сифікувати [4].  

Проте є безліч цікавих знахідок археологів, які дають нам 
підстави вважати, що доісторичне людство вже мало певні 
знання в галузі майбутньої дактилоскопії. Є цікавим той факт, 
що ассірійці та вавилоняни приблизно з 2200 року до н. е. за-
лишали на документах відбитки пальців. Про це свідчать фраг-
менти 22 тисяч глиняних таблиць, виявлених у руїнах старої 
Ніневії. На цих численних документах поряд з іменами автора 
знаходиться глиняний відтиск нігтьової фаланги великого па-
льця руки [5].  

У Китаї після того, як у 105 році винайшли папір, увійшло 
в стандартну моду розміщувати відбитки пальців рук, щоб за-
свідчити справжність укладених угод [6]. 

Згодом дактилоскопія зобовʼязана своїм розвитком В. Ге-
ршелю, Г. Фолдсу, Ф. Гальтону, Е. Локару. В. Гершель показав 
індивідуальні особливості у будові візерунку і, як наслідок, їх 
ідентифікаційне значення, хоча й не опублікував свої спосте-
реження. А ось лікар Г. Фолдс узагальнив дані щодо дактилос-
копії, які були відомі на той час, довів можливість виявлення та 
викриття злочинців за відбитками пальців і опублікував стат-
тю у журналі «Природа» у 1880 р., яка отримала високу оцінку 
серед вчених. Після себе він залишив спостереження, в яких 
підкреслив велике значення свого відкриття для ідентифікації 
особи і спрощення роботи судів, які зможуть виносити більш 
справедливі та обґрунтовані рішення [7]. 

Г. Гросс, визначаючи переваги дактилоскопічного методу 
дослідження, перед антропометричним вимірюванням писав: 
«Якими б цінними й геніальними не були вимірювання А. Бер-
тільона, тим не менше вони розділили долю усіх людських ви-
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находів, які з плином часу замінювались іншими, більш доско-
налими» [8]. 

Отже, на сьогоднішній день дактилоскопія, як науковий 
спосіб ідентифікації особи злочинця за папілярними візерун-
ками пальців рук займає значуще місце в діяльності правоохо-
ронних органів.  

Вікова історія дослідження та використання дактилоско-
пії довела її ефективність. Проходять століття, а  дактилоскопія 
не лише допомагає в розслідуванні та розкритті злочинів, а й 
постійно технічно вдосконалюючись, стає надійним помічни-
ком слідчих органів та прокуратури у процесі розслідуванні 
злочинів.  
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СПАДКУВАННЯ ОБОВʼЯЗКОВОЇ ЧАСТКИ 
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Справжня роль спадкування як засобу матеріального за-
безпечення осіб, близьких померлому, проявляється в тих нор-
мах закону, які, незважаючи на свободу заповіту, забороняють 
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позбавляти спадщини осіб, які опинилися за віком або станом 
здоровʼя непрацездатними. Такою нормою є правило про 
обовʼязкову частку у спадщині. 

Закон закріплює право фізичної особи призначити спад-
коємців шляхом складання заповіту та розподілити спадкове 
майно, майнові права та обовʼязки на свій погляд. 

Згідно ст. 1233 ЦК України заповітом є особисте розпоря-
дження фізичної особи на випадок своєї смерті [1]. 

Право на заповіт має фізична особа з повною цивільною 
дієздатністю. Це право тісно повʼязано з особою, а тому вчи-
нення заповіту через представника не допускається. 

За своєю юридичною природою складання заповіту є од-
ностороннім правочином, а тому має відповідати не лише спе-
ціальним вимогам, встановленим нормами глави 85 ЦК Украї-
ни, але й усім загальним вимогам, що ставляться до правочинів 
[2, с. 182]. 

Проаналізувавши ст. 1223 ЦК України спочатку закли- 
каються спадкоємці за заповітом, а потім спадкоємці за зако-
ном. Однак трапляються випадки, коли до спадкування одно-
часно закликаються як спадкоємці за заповітом, так і спад- 
коємці за законом, наприклад, якщо заповітом не охоплено усю 
спадщину. 

Свобода заповідальних розпоряджень обмежується в ін-
тересах певних осіб, визначених у законі. Вони називаються 
необхідними спадкоємцями. Це особиста категорія спадкоєм-
ців, за якими, незалежно від змісту заповіту спадкодавця, збе-
рігається певна частка у спадщині, яка називається обовʼяз- 
ковою, оскільки необхідні спадкоємці, крім негідних, не можуть 
бути позбавлені права на її успадкування. 

О. Г. Братель виділяє таких обовʼязкових спадкоємців: 
неповнолітні або непрацездатні діти померлого (у тому числі 
й  усиновлені); непрацездатне подружжя; непрацездатні бать-
ки (у тому числі усиновителі). 

Наведений перелік осіб, які мають право на обовʼяз- 
кову частку, є вичерпним. Тобто право на обовʼязкову частку 
не  мають ні спадкоємці за законом другої черги, ні спадкоємці, 
які спадкують за правом представлення цю частку. Право 
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на  таку частку не залежить від згоди інших спадкоємців 
на  її  отримання, рівно як і від того, чи проживав необхідний 
спадкоємець разом із спадкодавцем, чи окремо від нього 
[3,  с.  210]. 

Стаття 1241 ЦК України містить перелік підстав, за наяв-
ності яких обовʼязкова частка може бути зменшена: не підтри-
мання відносин спадкоємцем із спадкодавцем при наявності 
такої необхідності; погані взаємини спадкоємця із спадкодав-
цем; інші обставини, що мають істотне значення. 

Умовою отримання обовʼязкової частки спадщини не є 
злиденність спадкоємця. Тобто якщо особа, яка має право на 
обовʼязкову частку спадщини, отримує пенсію, є матеріально 
забезпеченою і не потребує матеріальної допомоги, це не поз-
бавляє її права вимагати належної їй обовʼязкової частки спад-
щини [3, с. 191]. 

В. І. Борисова зазначає, що якщо необхідний спадкоємець 
не проживав спільно із спадкодавцем, але серед інших спадко-
ємців за законом є такі, що проживали спільно із померлим 
не  менше одного року до його смерті, при визначенні 
обовʼязкової частки не враховується вартість предметів зви-
чайної домашньої обстановки та вжитку.  

Спадкоємці, які разом із спадкодавцем були співвласни-
ками майна (незалежно від проживання їх разом із померлим 
упродовж року до його смерті), мають переважне право перед 
іншими спадкоємцями на виділ їм в натурі цього майна в межах 
частки у спадщині (ч. 2 ст. 1279 ЦК України). Якщо заповідач 
зробив розпорядження банківській установі щодо вкладу, то 
право на вклад входить до складу спадщини незалежно від спо-
собу розпорядження ним, тобто при визначенні розміру 
обовʼязкової частки вартість вкладу також враховується (ч. 2 
ст. 1228 ЦК України) [2, с. 454]. 

При визначенні розміру обовʼязкової частки в спадщині 
слід виходити з вартості всього спадкового майна, включаючи 
предмети звичайної домашньої обстановки та вжитку, вартість 
заповідального відказу, встановленого на користь особи, яка 
має право на обовʼязкову частку, а також вартість інших речей 
та майнових прав, які перейшли до неї як до спадкоємця. Також 
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потрібно брати до уваги всіх спадкоємців за законом, які були 
б  закликані до спадкування даного майна, а також спадкоємців 
за законом, зачатих за життя спадкодавця та народжених жи-
вими після відкриття спадщини. 

Однією з особливостей реалізації права на обовʼязкову 
частку є неможливість прийняття її шляхом вчинення певних 
дій. Необхідно, щоб було подано заяву про прийняття 
обовʼязкової частки у спадщині. 

Позбавлення права на обовʼязкову частку в спадщині  
закон не передбачає. 

Спадкоємець може відмовитись від отримання свідоцтва 
про право на спадщину на обовʼязкову частку, подавши до но-
таріальної контори за місцем відкриття спадщини заяву. 

Якщо спадкоємець, який має право на обовʼязкову частку 
у спадщині, не прийме спадкове майно у встановлений законом 
строк чи відмовиться від спадщини, майно успадковується 
спадкоємцями за заповітом. 

На підставі викладеного можна дійти висновку, що право 
на обовʼязкову частку у спадщині − істотна гарантія захисту 
майнових інтересів так званих необхідних спадкоємців, в тому 
числі спадкоємців спадкодавця.  

На сьогоднішній день існують прогалини в законодавст-
ві, що стосуються правового регулювання обовʼязкової ча- 
стки і  кола спадкоємців, що мають право на обовʼязкову  
частку у спадщині, а також норми, що вимагають зміни і до- 
повнення, вдосконалення законодавства і практики його  
застосування.  

Тому питання спадкування обовʼязкової частки є досить 
складними як на правотворчому, так і на правозастосов- 
ному  рівні. 

 
––––––––––––––––– 

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV. Відомості 
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ЩОДО НАЯВНОСТІ ПРАВОВИХ ПІДСТАВ СКЛАДАННЯ  

ОРГАНАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ  
ПРОТОКОЛУ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ  

ПРАВОПОРУШЕННЯ ЗА НЕДОТРИМАННЯ ВИМОГ  
ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ БЕЗ ОТРИМАННЯ  

ІНФОРМАЦІЇ ВІД НАЗК 
 

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запо-
бігання корупції», корупційне правопорушення – діяння, що 
містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині 
першій статті 3 цього Закону, за яке законом встановлено кри-
мінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відпові- 
дальність [1].  

Так, правопорушення, повʼязане з порушенням фінансо-
вого контролю, передбачає декілька видів адміністративних 
правопорушень. Зокрема, найпоширенішими є: несвоєчасне 
подання без поважних причин декларації особи, упов- 
новаженої на виконання функцій держави або місцевого само-
врядування (ч. 1 ст. 172-6) та неповідомлення або несвоє- 
часне повідомлення про суттєві зміни у майновому стані (ч. 2 
ст. 172-6) [2].  

Норма статті 45 Закону України «Про запобігання коруп-
ції» передбачає, що особи, зазначені у п. 1, підпунктах «а» і «в» 
п. 2, п. 5 ч. 1 ст. 3 цього Закону, зобовʼязані щорічно до 1 квітня 
подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Націо-
нального агентства з питань запобігання корупції (далі – 
НАЗК) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за фо-
рмою, що визначається НАЗК [1]. 

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 52 цього ж закону, у разі сут-
тєвої зміни у майновому стані субʼєкта декларування, а саме 
отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка переви-

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_6/ed_2017_07_13/pravo1/T14_1700.html?pravo=1#6
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_6/ed_2017_07_13/pravo1/T14_1700.html?pravo=1#6
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_24/ed_2017_07_13/pravo1/T14_1700.html?pravo=1#24
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n26
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n38
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n1061
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0960-16#n4
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щує 50 розмірів прожиткового мінімуму, встановлених для 
працездатних осіб на 1 січня відповідного року, зазначений 
субʼєкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або 
придбання майна зобовʼязаний письмово повідомити про це 
НАЗК.  

Зазначена інформація вноситься до Єдиного державного 
реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, та оприлюднюється на 
офіційному веб-сайті НАЗК [1]. 

Притягнення винних осіб за вчинення вищевказаного 
правопорушення здійснюється на підставі постанови суду, яка 
приймається по результатам розгляду адміністративної справи 
за нормами КУпАП [2].  

Відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України »Про запобігання 
корупції» – НАЗК є центральним органом виконавчої влади зі 
спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує 
державну антикорупційну політику.  

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 11 зазначеного Закону до повнова-
жень НАЗК належить, зокрема, здійснення в порядку, визначе-
ному цим Законом, контролю та перевірки декларацій осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, зберігання та оприлюднення таких деклара-
цій, проведення моніторингу способу життя осіб, уповноваже-
них на виконання функцій держави або місцевого самовряду-
вання. 

Рішенням НАЗК «Про затвердження Порядку проведення 
контролю та повної перевірки декларації особи уповноваженої 
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» 
№ 56 від 10.02.2017 р. визначається механізм проведення 
НАЗК  контролю та повної перевірки декларацій осіб, уповно-
важених на виконання функцій держави або місцевого самов-
рядування [3].  

Правоохоронні органи, у свою чергу, в тому числі органи 
Національної поліції, мають право у разі отримання інформації 
про вчинення корупційного правопорушення або самостійного 
виявлення корупційного правопорушення, звернутися із від-
повідною інформацією до НАЗК. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_42/ed_2017_07_13/pravo1/T14_1700.html?pravo=1#42
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_42/ed_2017_07_13/pravo1/T14_1700.html?pravo=1#42
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_42/ed_2017_07_13/pravo1/T14_1700.html?pravo=1#42
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_159/ed_2017_07_13/pravo1/T14_1700.html?pravo=1#159
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_159/ed_2017_07_13/pravo1/T14_1700.html?pravo=1#159
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Відповідно до п. 5 розділу 2 Порядку, якщо за результа-

тами контролю встановлено, що субʼєкт декларування несвоє-
часно подав декларацію, НАЗК направляє такому субʼєкту лист 

з проханням надати пояснення щодо причин несвоєчасного 

подання декларації.  
За наявності ознак адміністративного правопорушення 

уповноважена особа НАЗК складає протокол про адмініст- 
ративне правопорушення у встановленому законодав- 

ством порядку, який за рішенням НАЗК направляється до  

суду  [3]. 
Відповідно до п.п. 12, 12-1, ч. 1 ст. 12 Закону «Про запобі-

гання корупції», НАЗК наділено правом ініціювати проведення 
службового розслідування, вжиття заходів щодо притягнення 

до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або 
повʼязаних з корупцією правопорушень, надсилати до інших 

спеціально уповноважених субʼєктів у сфері протидії корупції 

матеріали, що свідчать про факти таких порушень, а також 

складати протоколи про адміністративні правопорушення, ві-
днесені законом до компетенції національного агентства, за-

стосовувати передбачені законом заходи забезпечення прова-
дження у справах про адміністративні правопорушення. 

Таким чином, з огляду на наведене, здійснення контролю 

та перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування, зокрема щодо 
достовірності й повноти відомостей, зазначених субʼєктом де-

кларування у декларації, належить до виключної компетенції 

Національного агентства з питань запобігання корупції. 

 
––––––––––––––––– 

1. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 р. 
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3. Про затвердження Порядку проведення контролю та повної пе-
ревірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування: Рішення Національне агентство з питань 
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http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_183/ed_2017_07_13/pravo1/T14_1700.html?pravo=1#183
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_183/ed_2017_07_13/pravo1/T14_1700.html?pravo=1#183
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
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ВНУТРІШНЄ ПЕРЕКОНАННЯ СЛІДЧОГО СУДДІ  

ЯК ОЦІНКА ДОКАЗІВ  
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

 
На сьогодні заняття посади судді вимагає від юриста не 

лише досконалого знання законів та інших нормативно-
правових актів, але й володіння непересічними поглядами, уя-
вленнями, переконаннями, ерудицією, оцінкою процесуальної 
ситуації, які б ґрунтувалися на прийнятті та розумінні фунда-
ментальних прав та свобод людини і громадянина. І саме неу-
переджена оцінка, правильне сприйняття та аналіз всіх доказів. 
які є наявні у кримінальному провадженні дозволяють судді 
прийняти справедливе, обґрунтоване та правильне рішення. 

На нашу думку, власне оцінювання доказів судді, зумов-
люють обʼєктивні та субʼєктивні чинники. Обʼєктивні чинни-
ки – це усно досліджені під час судового розгляду докази, нада-
ні сторонами, зокрема: судовий розгляд матеріалів криміналь-
ного провадження, усне заслуховування показань свідків, ого-
лошення висновків експертів, спеціалістів. Внутрішнє переко-
нання слідчого судді формується також із субʼєктивних чинни-
ків, зокрема: індивідуального сприйняття обʼєктивної дійснос-
ті, темпераменту слідчого судді, типу світогляду судді, фактору 
часу і політичної ситуації скеровує його поведінку.  

Як зазначає А. Н. Лактіонов, «... досвід являє собою таке 
психологічне утворення, котре надає можливість не тільки ви-
користовувати відповідні знання, уміння та навички, а й пев-
ним чином адаптуватися до умов життя, взаємодіяти з навко-
лишнім світом, інтерпретувати події у світі й себе в цих подіях» 
[1, с. 145]. А отже, між тлумаченням закону та особистістю судді 
існує певний звʼязок, що виражається у його субʼєктивних чин-
никах. Так, наприклад, під час дослідження судової практики 
виявлено випадок вилучення з обвинувачення факту торгівлі 
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людьми на підставі встановлення факту «добровільності», не-
зважаючи на наявність уразливого стану потерпілої, на чому 
прямо наголошує закон. Прикладом наведеного є витяг із судо-
вого рішення: «Із обвинувачення варто виключити продаж лю-
дини. Суд, виходячи з цивільного законодавства щодо регла-
ментації купівлі-продажу(ст. 655 ЦК України), вважає, що про-
даж має місце тоді, коли є продавець і покупець, передача по-
терпілого та грошей, а людина, яка продається, виступає як то-
вар, тобто від волі потерпілого нічого не залежить»[2]. Призна-
чаючи мʼякше покарання винним у вчиненні злочину, суд керу-
вався, на нашу думку, побутовим пізнанням та неприпустимо 
відверто негативно оцінював поведінку жертв торгівлі людьми 
і, як було встановлено, за обґрунтування брав не характе- 
ристику осіб, що вчинили злочин, а «враховували особистісні 
характеристики потерпілих». 

Варто зауважити, що прийняття законних і обґрунтова-
них процесуальних рішень можливо лише тоді, коли вони ґру-
нтуються на перевірених та правильно оцінених відомостях, 
одержаних у відповідності до вимог кримінального проце- 
суального закону.  

У звʼязку з цим правильна оцінка доказів та їх джерел має 
найважливіше значення не тільки для прийняття окремих 
процесуальних рішень, але і для вирішення кримінальної спра-
ви у цілому»[3]. 

Проаналізувавши вплив професійної правосвідомості на 
здійснення суддею своєї професійної діяльності, можна зроби-
ти висновок, що цілком обґрунтованою є думка про віднесення 
професійної правосвідомості до основних факторів формуван-
ня внутрішнього переконання судді.  

Як підсумок, поняття внутрішнього переконання судді 
можна розглядати як у широкому, так і у вузькому розумінні.  

З точки зору широкого розуміння, то внутрішнє переко-
нання судді можна охарактеризувати такими основними озна-
ками: 1) це спосіб мислення і сприйняття інформації через при-
зму знань матеріального й процесуального права, 2) це катего-
рична впевненість судді у тому, що він дав правильну оцінку 
всім наявним у провадженні доказам, 3) це висновок, якого 
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дійшов суддя при судовому розгляді, який є правильним, від-
повідає вимогам закону, нормам справедливості й жодним чи-
ном не обмежує чи звужує права людини. 

У вузькому розумінні, внутрішнє переконання судді пот-
рібно розглядати як сукупність знань, якими він володіє, наяв-
ність професійної компетентності та практичного досвіду, осо-
бистих якостей, його спроможність постійного моніторингу 
законодавства в контексті дотримання прав людини, профе-
сійного розвиток, дотримання європейських стандартів. 

 

––––––––––––––––– 
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ПРОБЛЕМИ НАЛЕЖНОЇ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ 

СОЦІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ 
ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ЗРАДИ 

 
Проблеми забезпечення національної безпеки є одними з 

найважливіших на будь-якому етапі розвитку держави. Вони 
існують у кожній сучасній державі й повʼязані з вирішенням 
цілого комплексу завдань у політичній, інформаційній, воєнній, 
економічній, соціально-гуманітарній, правовій, ідеологічній та 
інших сферах розвитку суспільства і держави. 

Державна зрада є одним із злочинів, який посягає на те-
риторіальну цілісність та недоторканість держави. В Україні 
цей злочин регулюється Кримінальним Кодексом України, а 
саме ст.111. Цей злочин входить в групу злочинів проти основ 
національної безпеки України.  

http://reforms.in.ua/index.php
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Злочин проти основ національної безпеки України є най-
більш небезпечним посяганням на суспільні відносини, які за-
безпечують державну безпеку, обороноздатність, незалежність 
країни, її конституційний лад. Без належної кримінально-
правової охорони цих соціальних цінностей неможливе функ-
ціонування держави та її інститутів. 

Велика суспільна небезпека державної зради полягає в 
тому, що з власності держави витікає інформація, яка містить 
державну таємницю та при потраплянні в руки іноземним 
спецслужбам може бути використана проти інтересів України, 
та звести нанівець багаторічну працю великих колективів вче-
них по створенню оригінальних технологій, нових зразків 
озброєння, розробки планів оборони країни в особливий період 
тощо. Дії зрадника здатні нанести колосальні економічні збит-
ки державі, потягти за собою зрив перспективних наукових до-
сліджень, привести до «заморожування» будівництва особливо 
важливих обʼєктів, викликати ускладнення у міждержавних 
відносинах, аж до розриву економічних звʼязків. 

Метою дослідження є визначення державної зради як 
злочину проти основ національної безпеки України. Виходячи 
з  мети, поставлені наступні завдання дослідження: дослідити 
проблеми державної зради, надати кримінально-правову кла-
сифікацію державної зради. 

Обʼєктом дослідження є кримінально-правові відносини, 
що виникають у звʼязку з учиненням суспільно небезпечного 
діяння – державної зради. 

Предметом дослідження є склад злочину та кримінальна 
відповідальність за вчинення державної зради. 

Згідно із законодавством України і Кримінальним Кодек-
сом: державна зрада – полягає у вчиненні умисних дій грома-
дянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілі-
сності та недоторканості, обороноздатності, державній, еконо-
мічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога 
в умовах воєнного стану чи збройного конфлікту, шпигунство, 
надання іноземній державі, організації або їх представникам 
допомоги в проведенні підривної діяльності проти України. 
Державна зрада відноситься до тяжких злочинів. У кожного із 
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авторів історичної чи юридичної літератури є своє трактуван-
ня поняття державна зрада, наприклад: зрада – це завжди пе-
рехід на бік ворога, боротьба проти своїх; зрада – це удар свого, 
який знає куди бити і від кого удару не сподіваються; зрада  
несе навіть в одиничному випадку тяжкі наслідки – як мате- 
ріальні так і моральні; зрада – це допомога ворогові. 

Головна небезпека під час проведення державної зради 
виходить зовні, оскільки дії громадянина направляються і під-
тримуються силами і коштами іноземної держави чи інозем-
ними організацій, які мають у своєму розпорядженні потужні 
фінансові, технічні та інші ресурси. Це своєрідна форма співуча-
сті громадянина та представників інших держав чи організацій 
у проведенні ворожої діяльності. Якщо говорити про обʼєкт 
злочину, то і за ст. 111 КК України, і за ст. 114 КК України 
обʼєктом є державна безпека України в інформаційній, а також 
політичній, економічній, воєнній і науково-технологічній сфе-
рах. В свою чергу, досить важливим для правильної кваліфіка-
ції є відмежування субʼєктів цих злочинів. Субʼєктом державної 
зради є громадяни України, який досяг 16 років. Субʼєктом 
шпигунства, в свою чергу, є виключно іноземець або особа без 
громадянства, яким виповнилося 16 років. 

Аналізуючи субʼєктивну сторону злочинів, слід говорити 
про те, що і державна зрада, і шпигунство характеризуються 
прямим умислом, тобто субʼєкти злочинів усвідомлюють про-
типравність своєї поведінки та бажають настання наслідків. 
Державна безпека – це захищеність державного суверенітету, 
конституційного ладу, територіальної цілісності України, її еко- 
номічного, науково-технічного і оборонного потенціалу, дер-
жавної таємниці, правопорядку, державного кордону, життєво 
важливої інфраструктури та населення від розвідувально-
підривної діяльності іноземних спеціальних служб, а також від 
терористичних та інших особливо небезпечних посягань з боку 
злочинних організацій, груп чи осіб. 

В результаті наведеного можна зробити висновки: по-
перше, державна зрада відноситься до тяжких злочинів. По-
друге, шпигунство від державної зради у формі шпигунства, як 
передбачені КК України злочин, відрізняються за субʼєктом 
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злочину та умовами звільнення від відповідальності. Вважаємо 
за доцільне, приділити більш необхідну увагу глибокому нау-
ковому дослідженню правової природи цих злочинів, адже саме 
вони несуть вагому небезпечність в охоронювані суспільні  
відносини. 
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ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ  

ФІКТИВНОГО РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ 

 
Україна, ставши на шлях побудови суверенної, незалеж-

ної, демократичної, соціальної і правової держави, закріпила 
у  Конституції фундаментальну правову засаду: «Людина, її 
життя і здоровʼя, честь і гідність, недоторканність і безпека ви-
знаються найвищою соціальною цінністю у державі». На зазна-
ченому положенні повинні ґрунтуватись усі без винятку пра-
вові норми, що становлять законодавство України.  

Аналіз проблем розлучення, змісту та особливостей пра-
ва на розлучення на сучасному етапі розвитку правової систе-
ми в Україні є вельми актуальним завданням, яке набуває  
особливої значущості у світлі інтеграції України до Євросоюзу 
і  відповідної адаптації цивільного та сімейного законодавства 
України до законодавства європейських країн. 

http://www.rada.gov.ua/
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Окремі аспекти обраної теми дослідження привертали до 
себе увагу багатьох юристів‚ економістів‚ соціологів та інших 
фахівців. З цього приводу необхідно згадати роботи М. В. Анто-
кольської, С. М. Братуся, Я. Р. Веберса, Є. М. Ворожейкіна, 
О. В.  Дзери, Н. М. Єршової, І. В. Жилінкової, О. М. Калітенко, 
М. Н.  Малєїної, Р. П. Мананкової, В. П. Маслова, Г. К. Матвєєва, 
А. М. Нечаєвої, З. В. Ромовської, Ю. С. Червоного, Ш. Д. Чіквашві-
лі, С. Я. Фурси, Л. С. Явича, О. І. Яворської та ін.  

На конституційному рівні знайшов закріплення принцип 
свободи укладення та розірвання шлюбу, а також рівноправно-
сті чоловіка і жінки, у тому числі з питань укладення та припи-
нення шлюбу. Ці положення Конституції є відображенням зміс-
ту ст. 16 Загальної декларації прав людини, згідно з якою чоло-
вік та жінка мають однакові права при укладенні шлюбу, пере-
буванні у ньому, а також під час розлучення.  

Особливу увагу при розгляді окремих аспектів правового 
регулювання розлучення сьогодні привертають до себе ті нор-
ми, які вперше запропонував законодавець у новому Сімейному 
кодексі України.  

Таким новим поняттям сімейного права України в сучас-
них умовах можна вважати визнання розірвання шлюбу фікти-
вним. Предʼявлення позову про розірвання шлюбу чи подання 
спільної заяви про розірвання шлюбу не завжди обумовлюва-
лося і обумовлюється реальним бажанням подружжя припини-
ти шлюб. Іноді це повʼязувалося і повʼязується виключно з на-
міром одержати певні матеріальні блага [1, с. 4]. Так, якщо  
наближалася черга на одержання квартири, то розірвання 
шлюбу зумовлювало надання окремих квартир як дружині, так 
і чоловікові. Завдяки розірванню шлюбу подружжю вдавалося 
обійти заборону мати більше одного житлового будинку. За 
допомогою фіктивного розірвання шлюбу вдавалося зменшити 
розмір аліментів на дитину від першого шлюбу або виїхати 
за  кордон [2, с. 107].  

Вважалося, що число фіктивних розірвань шлюбів є зна-
чним, хоча провести такий підрахунок було неможливо. Сього-
дні кількість «правових стимулів» до фіктивного розірвання 
шлюбу значно зменшилася, але не зникла [3, с. 224]. 
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Право на звернення до суду з позовом про визнання розі-
рвання шлюбу фіктивним, як зазначалося вище, має зацікавле-
на особа. Нею може бути, насамперед, організація, яка надає 
житло. Не виключено, що такою зацікавленою особою буде 
один із подружжя, якого інший увів в оману, схиливши до по-
дання спільної заяви про розірвання шлюбу неначе як для оде-
ржання певного блага, а потім таємно зареєстрував повторний 
шлюб.  

Заявникові належить спростувати вищеназвану презум-
пцію, подавши докази фактичного продовження шлюбних від-
носин (листи, показання свідків тощо).  

Законодавство сьогодення містить вичерпний перелік 
категорій розлучень, які можуть бути визнані фіктивними. Це 
розірвання шлюбу органом РАЦС за заявою подружжя, яке не 
має дітей, і розірвання шлюбу за заявою одного з подружжя в 
разі, коли іншого з подружжя засуджено за вчинення злочину 
до позбавлення волі на строк не менш як на три роки. Однак на 
практиці можна спостерігати й інші випадки фіктивного розір-
вання шлюбу. Наприклад, якщо в одного з подружжя є двоє  
неповнолітніх дітей (одна дитина від попереднього шлюбу, а 
інша – від нинішнього), то з метою зменшення розміру алімен-
тів на дитину від попереднього шлюбу він розриває теперішній 
шлюб (фіктивно) і, нібито сплачуючи аліменти на двох дітей, 
тим самим зменшує розмір аліментів на першу дитину. Тому 
уявляється, що немає необхідності обмежувати категорії роз-
лучень, які можуть визнаватися фіктивними. Треба лише більш 
чітко визначити умови, підстави та порядок визнання розір-
вання шлюбу фіктивним [4, с. 181].  

Визнання фіктивним розірвання шлюбу, проведеного су-
дом, за ст. 108 СК не припускається. У цьому разі зацікавлена 
особа може домогтися захисту своїх інтересів лише за допомо-
гою перегляду рішення суду про розірвання шлюбу за новови-
явленими обставинами. 

Станом на сьогодні встановлено судовий порядок ви-
знання розлучення фіктивним. Якщо позовну заяву буде дове-
дено, то суд виносить рішення про визнання розірвання шлюбу 
фіктивним і одночасно про аналювання постанови державного 
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органу реєстрації актів цивільного стану. Це рішення суду 
є  правовою підставою для аналювання актового запису про 
розірвання шлюбу та свідоцтва про розірвання шлюбу, що  
віднесено до компетенції органу РАЦС. Відповідно таке розлу-
чення вважається таким, що не відбулося і не породжує право-
вих наслідків, передбачених законодавством [5, с. 190]. 

На окрему увагу заслуговує ситуація, коли подружжя по-
дають спільну заяву до органу РАЦС про розірвання шлюбу, а 
орган РАЦС у процесі розгляду такої заяви встановлює, що він 
розривається не з метою подальшого припинення подружніх 
відносин, а з іншою, корисною, метою. Чинне законодавство 
прямо не зазначає, що в такому разі орган РАЦС може відмови-
ти в реєстрації розлучення, але такий висновок випливає із за-
гальних положень законодавства про органи реєстрації актів 
цивільного стану. Чинне законодавство не встановлює обовʼя- 
зок органу РАЦС зареєструвати розлучення, а лише надає йому 
таке право. Якщо ж орган РАЦС відмовляє в реєстрації, то особа, 
якщо вона не погоджується з такою відмовою, може звернути-
ся до суду і оскаржити таку відмову. Отже, працівникам РАЦС, 
щоб забезпечувати свої права від оскарження їх дій, доцільно 
відмовляти в розірванні шлюбу з підстав його фіктивності  
лише в тому разі, коли про це заявлять уповноважені особи 
(наприклад, прокурор) або будуть безспірні докази для встано-
влення цього факту [6, с. 15].  

Слід також зауважити, що фіктивність розірвання шлюбу 
може розглядатися з урахуванням певних правових особливос-
тей. Якщо обидва або хоча б один із подружжя живі, то заява 
зацікавленої особи про визнання розірвання шлюбу фіктивним 
має розглядатися в позовному провадженні. Так само з позовом 
має звертатися один з подружжя до іншого. Це зумовлюється 
тим, що в подружжя в результаті розгляду такої заяви права та 
обовʼязки відновлюються.  

У порядку ж окремого провадження має розглядатися за-
ява зацікавленої особи або одного з подружжя в разі смерті ін-
шого з подружжя чи обох з подружжя. При цьому обидва з под-
ружжя не можуть звертатися до суду із заявою про фіктивність 
розлучення [7, с. 365].  
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Таким чином, враховуючи сучасні тенденції розвитку сі-
мейного законодав ства і запропоновані вище поняття, фіктив-
не розлучення можна визначити як таке розірвання шлюбу ор-
ганом РАЦС, яке було здійснене не з метою припинення шлюб-
них відносин і подальшого сімейного життя між подружжям, 
а  з  якоюсь іншою (як правило, корисною) метою. 

 
––––––––––––––––– 

1. Семейный кодекс – Правила Министерства юстиции: есть проти-
воречия. 08.01.2003. Юрид. практика. 2003. № 1.  

2. Нечаева А. М. Семейное право: курс лекций. М.: Юристъ, 1998.  
3. Ромовська З. В. Сімейний кодекс України: наук.-практ. коментар. 

К.: Ін Юре, 2003.  
4. Сімейний кодекс України: наук.-практ. коментар / за ред. 

Ю. С.  Червоного. Х.: Одіссей, 2003.  
5. Калітенко О. М. Сімейний кодекс України: наук.-практ. комен-

тар / за ред. Ю. С. Червоного. К.: Істина, 2003.  
6. Фурса С. Я. Окреме провадження у цивільному процесі України: 

навч. посібник. К., 1999.  
7. Шевченко Я. Н. Проблемы правового регулирования семейных 

отношений. Укр. право. 1998. № 1. 
8. Сімейне право: Нотаріат. Адвокатура. Суд: Наук.-практ. посіб-

ник / за заг. ред. С. Я. Фурси. К.: Вид-во С. Я. Фурси, 2005.  

 
 

О. О. Сподинський  
(Національна академія внутрішніх справ) 

 
ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ  

ЩОДО НАБУТТЯ ТА ПРИПИНЕННЯ  
ГРОМАДЯНСТВА В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ  

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ 
 

Питання громадянства в Україні було актуальним протя-
гом усього часу розвитку держави. Відповідно до Загальної де-
кларації прав людини, право на громадянство є одним із осно-
вних прав [1], адже завдяки набуттю статусу громадянина  
певної держави особа набуває певного комплексу прав та 
обовʼязків. На сьогодні це питання є досить обговорюваним 
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на  законодавчому рівні у звʼязку з євроінтеграцією нашої краї-
ни. Зокрема все частіше виникають проблеми з полігромадянс-
твом, що час від часу стає топ-темою в Україні, адже недоско-
нале національне законодавство створює підстави для існу-
вання двох або навіть трьох громадянств у однієї особи. Відпо-
відно – актуальність цього питання не зникає.  

Останні події в світі, що повʼязані з міграційними проце-
сами, викликають необхідність у впровадженні міжнарод- 
но-правових стандартів у сфері громадянства. Для України  
втілення європейських стандартів розглядається як складова 
загального процесу зближення країни з Європейським Союзом 
(далі – ЄС).  

Правове регулювання громадянства в Україні регламен-
тується Конституцією України, Законом України «Про грома-
дянство», Указом Президента України «Питання організації ви-
конання Закону України «Про громадянство» від 27 березня 
2001 року та ін.  

У ст. 4 Конституції України визначений один із основних 
принципів громадянства: «В Україні існує єдине громадянство. 
Підстави набуття і припинення громадянства України визна-
чаються законом» [2]. Це положення Конституції спрямоване 
на досягнення єдиного правового статусу для кожного грома-
дянина у відносинах з державою – Україною.  

Відповідно до статті 1 Закону України «Про громадянство 
України», громадянство України – це правовий звʼязок між фі-
зичною особою і Україною, що знаходить свій вияв у їх взаєм-
них правах та обовʼязках. Громадянин України – особа, яка на-
була громадянство України в порядку, передбаченому закона-
ми України та міжнародними договорами України [3]. Неабияке 
значення має розуміння людини як громадянина, визначення 
її  соціальної, політичної та правової сутності, адже з набуттям 
громадянства певною мірою особа долучається до життя  
держави. 

У статті 6 вищевказаного Закону України чітко визначені 
підстави для набуття громадянства України, а саме: 

1) за народженням; 2) за територіальним походженням; 
3) внаслідок прийняття до громадянства; 4) внаслідок понов-
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лення у громадянстві; 5) внаслідок усиновлення; 6) внаслідок 
встановлення над дитиною опіки чи піклування, влаштування 
дитини в дитячий заклад чи заклад охорони здоровʼя, в дитя-
чий будинок сімейного типу чи прийомну сімʼю або передачі на 
виховання в сімʼю патронатного вихователя; 7) внаслідок вста-
новлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки; 
8)  у звʼязку з перебуванням у громадянстві України одного чи 
обох батьків дитини; 9) внаслідок визнання батьківства чи ма-
теринства або встановлення факту батьківства чи материнст-
ва; 10) за іншими підставами, передбаченими міжнародними 
договорами України [3]. 

Клопотання про прийняття до громадянства України по-
дається до Державної міграційної служби України, яка є 
центральним органом виконавчої влади, діяльність якого 
спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України 
через Міністра внутрішніх справ і який реалізує державну полі-
тику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі 
протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, ре-
єстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законо-
давством категорій мігрантів. 

Рішення про прийняття до громадянства України прий-
мається Указом Президента України, а процедура прийняття до 
громадянства України є відносно не складною, але водночас 
тривалою, так як особа повинна постійно, на законних підста-
вах, проживати на території України протягом останніх 5 років.  

Окрім цього, закордонні дипломатичні установи України 
здійснюють повноваження з питань громадянства щодо осіб, 
які згідно з чинним законодавством України є такими, що пос-
тійно проживають за кордоном (за винятком оформлення на-
буття громадянства України за народженням, яке здійснюється 
також і щодо осіб, які тимчасово перебувають за кордоном).  

В результаті вирішення проблем, що стосуються питань 
громадянства, всупереч різноманітним нормативно-правовим 
актам та кодифікованому законодавству, виникають колізії, 
коли одна й та ж особа одразу є громадянином декількох країн. 
В конституційній науці це явище називають подвійним грома-
дянством.  
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Варто зауважити, що подвійне громадянство має серед 
юристів та науковців світу багато прихильників і ще більше – 
противників. Держави взагалі по-різному ставляться до по-
двійного громадянства своїх підданих. Одні розглядають його 
як безпосередню загрозу національній безпеці та впроваджу-
ють різні форми боротьби з цим явищем, інші – використову-
ють усі можливі переваги подвійного громадянства. 

Поняття «подвійне (множинне) громадянство» в Законі 
України «Про громадянство України» не вживається. В Євро-
пейській конвенції про громадянство поняття «множинне гро-
мадянство» визначено як наявність у однієї й тієї ж особи  
одночасно громадянства двох чи більше держав. У самому 
ж  Європейському Союзі немає чіткого підходу до питання про 
подвійне громадянство. Одні європейські країни відкидають 
його, натомість інші дозволяють [4, с. 3]. 

З приводу порядку отримання угорського громадянства 
зазначимо, що цей порядок регламентується законом «Про 
громадянство Угорщини» від 1993 року. У цьому законі міс-
тяться норми, які були ухвалені у 2011 році і які відкрили шлях 
для отримання паспорту колишнім угорським поданним або 
іноземцям, які є нащадками осіб, що мають громадянство Уго-
рщини в період до 1920 року або між 1941–1945 роками. Місце 
проживання кандидата значення не має, однак знання угорсь-
кої мови є обовʼязковою умовою.  

Відповідальність за прийом і розгляд заяв для отримання 
угорського громадянство покладено на Управління імміграції 
та громадянства Угорщини. Зазвичай заявки обробляються 
протягом 60 днів. Цей термін може бути продовжений на ана-
логічний період. У випадку відсутності будь-яких документів 
або з метою уточнення інформації співробітники відомства 
вправі вимагати додаткову інформацію.  

Якщо розглянути міждержавну напругу між Україною 
і  Угорщиною, яка склалася внаслідок видачі угорських паспор-
тів громадянам України працівниками угорського консульства 
в м. Берегово Закарпатської області, то на думку деяких експе-
ртів фактично в цьому немає порушення міжнародного  
права. Угорські дипломати працюють зі своїми громадянами – 
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видають їм паспорти, довідки тощо. Специфіка і, знову ж таки, 
складність та парадоксальність ситуації в тому, що угорців 
(громадян України з українським паспортом) вони в консульс-
тві приймають не як громадян України, а як своїх потенційних, 
втрачених, перспективних громадян [5]. 

Якщо звернутися до світового досвіду, то множинне гро-
мадянство (полiгромадянство) є досить поширеним. Інститут 
поліпатризму узаконений в багатьох розвинених країнах, як: 
Іспанія, Великобританія, Франція, Угорщина, Бельгія, Фінлян-
дія тощо. 

В Європі це питання регулюється спеціальною конвен- 
цією про громадянство, яка встановлює, що кожна держава має 
право вирішувати, які наслідки має в її внутрішньодержавному 
праві факт набуття її громадянином іншого громадянства або 
його належності до іншого громадянства. 

По суті, якщо у пересічного громадянина є в наявності 
декілька паспортів, то навряд чи це може нести в собі загрозу 
національній безпеці, чи корупційні ризики. Однак в Україні 
стосовно цього існує своя специфіка через складність питання 
щодо державних чиновників. Небезпечність полігромадянства 
для України очевидна. Тому це питання в українському суспі-
льстві та виявлення фактів наявності у державних чиновників 
громадянства інших держав, народні депутати у Верховній Раді 
України почали реєструвати законопроекти, спрямовані на ви-
рішення цієї проблеми. 

Президент Петро Порошенко виступив першим з такою 
ініціативою, запропонувавши дуже радикальний законопроект, 
в якому набуття громадянином України громадянства іншої 
держави тягне за собою втрату першого, відповідно – прези- 
дентські укази стануть більше непотрібними[6]. 

Враховуючи вищезазначене, на законодавчому рівні в 
Україні та окремих країнах ЄС існують різні підстави набуття 
і  припинення громадянства, однак чітко простежується спроби 
окремих країн використати інститут множинного громадянст-
ва для впливу на політичну і соціально-економічну ситуацію 
в  окремих регіонах сусідніх держав. Множинне громадянство 
(полiгромадянство) потребує зваженої державної політики, яка 
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базувалася б на обʼєктивній тенденції поширення цього явища 
в умовах глобалізаційних процесів на території в Україні. 
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ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАНЬ  

НЕПОВНОЛІТНІМ 
 

Історично одними з найважливіших та найскладніших у 
кримінально-правовій доктрині були і залишаються проблеми 
покарання, зокрема його сутність, зміст, мета, функції, система, 
особливості окремих видів покарань, особливості призначення 
покарання тощо. Певною мірою це стосується і питань пока-
рання неповнолітніх.  

Інтеграція України до європейської спільноти потребує 
вдосконалення правової національної системи, розробки нових 
напрямів доктрини. Достатньо актуальним питанням є розроб-
ка ефективних заходів боротьби зі злочинністю, особливо се-
ред неповнолітніх осіб, оскільки, як свідчать статистичні дані, 
рівень злочинності досяг критичної межі [2, с. 204]. За даними 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61320
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судової статистики, наданими Державною судовою адміністра-
цією України (ДСА), протягом 2016 року на розгляді суддів суду 
першої інстанції перебувало 6 041 кримінальне провадження 
щодо 7 438 неповнолітніх. У 2017 році кількість кримінальних 
проваджень щодо неповнолітніх збільшилася. Зокрема, протя-
гом року у судах першої інстанції перебувало на розгляді 6 408 
кримінальних проваджень щодо 7 976 неповнолітніх осіб. 

Вивчення судової практики у справах про злочини непо-
внолітніх дає підстави твердити, що суди при розгляді таких 
справ у цілому додержують вимог законодавства. Водночас 
трапляються й випадки неналежного виконання судами вимог 
закону щодо умов і порядку розгляду справ зазначеної катего-
рії. Допускаються помилки при застосуванні закону про кримі-
нальну відповідальність неповнолітніх, які вчинили злочини 
та  призначення їм покарання [3]. Зокрема, до неповнолітніх 
можуть бути застосовані лише ті, які прямо вказані в ст. 98 
КК  України, а саме: штраф, громадські, виправні роботи, арешт 
та позбавлення волі на певний строк. При розслідуванні справ 
про злочини неповнолітніх останнім має бути реально забез-
печено їхнє право на захист, оскільки існує істотне порушення 
такого права. Варто відзначити, що при призначення покаран-
ня неповнолітнім виникає ряд проблем, що унеможливлює до-
тримання принципів справедливості, рівності, гуманізму. Існує 
необхідність переглядання санкцій статей Особливої частини 
на їх відповідність вимогам щодо покарань, які можуть бути 
застосовані до неповнолітніх, або закріплення в кримінально-
му законодавстві положення про право суду переходити до 
більш мʼякого покарання [1]. 

Під час попереднього розгляду справи про злочин, вчи-
нений неповнолітнім, суддя зобовʼязаний зʼясувати чи немає 
підстав для зміни, скасування чи обрання запобіжного заходу. 
Оскільки неповнолітній вік особи, яка вчинила злочин, є обста-
виною, яка помʼякшує покарання, вона обовʼязково має врахо-
вуватись при призначенні покарання – незалежно від того, чи 
досяг підсудний на час розгляду справи повноліття. Міжнарод-
не законодавство зазначає, що призначення суворих заходів 
до  неповнолітніх є крайнім заходом. Так, згідно з Конвенцією 
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про права дитини, Мінімальними стандартними правилами 
ООН, що стосуються здійснення правосуддя щодо неповноліт-
ніх (Пекінські правила), застосування до неповнолітнього пра-
вопорушника заходу впливу у виді направлення у виправну 
установу повинно бути крайнім заходом [2 с. 207]. Ми вважає-
мо, що суди також повинні залучати громадськість до вирі-
шення питань щодо неповнолітніх при виконанні вироків чи 
інших судових рішень щодо них.  

Вище викладене вказує на необхідність вдосконалення 
діючих норм про призначення покарання неповнолітнім. Для 
вирішення окремих спірних питань при застосуванні санкцій 
щодо неповнолітніх, необхідно розширити перелік видів пока-
рань, які можуть бути застосовані до неповнолітніх  
з 14 до 16 років, а саме доповнити цей перелік покаранням 
у  виді домашнього арешту, розширяти перелік підстав засто-
сування виховних та попереджувальних заходів. 

 
––––––––––––––––– 
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ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВНІ ЕТАПИ  

СЛУЖБОВОЇ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 
 

Одним із основних різновидів навчання та важливим  
засобом професійного розвитку працівників є професійне на-
вчання. Зважаючи на ту вагому роль, яку відіграє професійне 
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навчання в розбудові ринкової економіки, 12.01.2012 р. Верхов-
ною Радою України було ухвалено Закон України «Про профе-
сійний розвиток працівників», що закріплює правові, організа-
ційні та фінансові засади функціонування системи професійної 
освіти, а також визначає компетенцію держави, роботодавців 
та професійних спілок у забезпеченні професійного розвитку 
працівників [1].  

Закон також вперше дає визначення професійного на-
вчання як процесу цілеспрямованого формування у працівни-
ків спеціальних знань, розвиток необхідних навичок та вмінь, 
що дають змогу підвищувати продуктивність праці, максима-
льно якісно виконувати функціональні обовʼязки, освоювати 
нові види професійної діяльності, що включає первинну профе-
сійну підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації 
працівників відповідно до потреб виробництва.  

Поряд із терміном «професійне навчання» також широко 
використовуються такі близькі йому за змістом і смисловим 
навантаженням терміни, як «професійний розвиток» та «про-
фесійна підготовка». Перший термін вживається в Законі  
України «Про професійний розвиток працівників». Однак,  
незважаючи на те, що вказаний термін досить часто зустрі- 
чається не лише в тексті Закону, але й також міститься в його 
назві, офіційне законодавче тлумачення йому не дається.  

Звернення до доктринальних тлумачень дозволяє зроби-
ти висновок, що за своїм змістом професійний розвиток – це 
ширше поняття, ніж професійне навчання, яке є лише одним 
із  багатьох (хоча і основним) напрямом професійного розвит-
ку. Професійний розвиток і професійне навчання мають єдину 
спільну мету – формування у працівників теоретичних знань, 
умінь та практичних навичок, необхідних для якісного вико-
нання ними своїх обовʼязків.  

Різниця лише в тому, що професійне навчання зорієнто-
ване на сучасні потреби і має переважно прикладний характер, 
а професійний розвиток орієнтується на майбутнє і  має більш 
фундаментальний характер. 

Термін «професійна підготовка» вживається переважно 
у  відомчих нормативно-правових актах. Для прикладу, можна 
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навести такі накази МВС України: «Про затвердження Поло-
ження про організацію курсів первинної професійної підготов-
ки (спеціалізації) працівників підрозділів патрульної служби» 
від 16.03.2015 р. № 276; «Про організацію службової підготовки 
працівників Національної поліції України» від 26.01.2016 р. 
№ 50 та ще багато інших. До речі, останній із вказаних норма-
тивно-правових актів вживає не термін «професійна підготов-
ка», а інший, близький до нього за змістом термін «службова 
підготовка». При цьому під такою підготовкою пропонується 
розуміти систему заходів, спрямованих на закріплення та  
оновлення необхідних знань, умінь та навичок працівника по-
ліції з урахуванням специфіки та профілю його службової  
діяльності [2].  

Якщо порівняти це визначення, а також інші норми По-
ложення із тими, що закріплені в Законі України «Про профе-
сійний розвиток працівників», то можна зробити висновок про 
тотожність термінів «професійна підготовка» та «професійне 
навчання» поліцейських. Даний висновок має досить важливе 
практичне значення з огляду на норму, яка закріплена в ч. 2 
ст. 72 Закону України «Про Національну поліцію» [3] (далі –  
Закон).  

Зокрема, в ній зазначається, що «порядок, організацію 
та  терміни проведення професійного навчання визначає 
МВС  України».  

Таким чином, є всі підстави стверджувати, що на сьогодні 
порядок, організація та терміни проведення професійного  
навчання поліцейських визначені в Положенні про організа- 
цію службової підготовки працівників Національної поліції  
України, яке затверджене Наказом МВС України від 
26.01.2016  р. № 50. 

Основні завдання службової підготовки поліцейських ви-
значені в п. 5 Положення. Зокрема, це:  

1) підвищення рівня знань, умінь, навичок та професій-
них якостей поліцейських з  метою забезпечення їх здатності 
до виконання завдань з  охорони прав і свобод людини, проти-
дії злочинності, підтримання публічного (громадського) по-
рядку та безпеки;  
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2) вивчення нормативно-правових актів, які регламен-
тують діяльність Національної поліції України;  

3) удосконалення керівним складом органів (закладів, 
установ) поліції навичок управління поліцейськими  [2]. 

Окрему увагу необхідно звернути на види та форми  
службової підготовки поліцейських.  

Так, Положення закріплює 5  основних видів службової  
підготовки:  

- функціональна підготовка – це комплекс заходів, 
спрямований на набуття і вдосконалення поліцейським знань, 
умінь та навичок у сфері нормативно-правового забезпечення 
службової діяльності, необхідних для успішного виконання 
ним службових обовʼязків; 

- загальнопрофільна підготовка – це комплекс заходів, 
спрямованих на набуття і вдосконалення поліцейським умінь 
та навичок практичного застосування теоретичних знань щодо 
формування готовності до дій у ситуаціях різних ступенів ри-
зику, а також надання домедичної допомоги в процесі вико-
нання службових завдань; 

- тактична підготовка – це комплекс заходів, спрямова-
ний на набуття і вдосконалення поліцейським навичок прак-
тичного застосування теоретичних знань щодо правильного 
оцінювання конкретних подій з подальшим прийняттям пра-
вомірних рішень та психологічної готовності до дій у ситуаціях 
різних ступенів ризику; 

- вогнева підготовка – це комплекс заходів, спрямова-
ний на вивчення поліцейським основ стрільби з вогнепальної 
зброї, правомірного її застосування (використання) та вдоско-
налення навичок безпечного поводження з нею, швидкісної та 
влучної стрільби по нерухомих і рухомих цілях, з різних поло-
жень, в обмежений час, в русі тощо; 

- фізична підготовка – це комплекс заходів, спрямова-
ний на формування та вдосконалення рухових умінь і навичок, 
розвиток фізичних якостей та здібностей поліцейського з ура-
хуванням особливостей його професійної діяльності. 

Усі види службової підготовки є взаємоповʼязаними 
між  собою. 
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Орієнтовними формами службової підготовки є: 
- навчальні заняття в групах за місцем служби; 
- навчальні збори – це форма організації службової під-

готовки поліцейських, яка передбачає підвищення їх професій-
ної готовності до виконання службових завдань, що прово-
диться на базі тренінгового центру або закладу (установи); 

- самостійне навчання (проводиться впродовж усього 
строку служби поліцейського з метою безперервного, система-
тичного поповнення та поглиблення знань, умінь і навичок, 
необхідних для успішного виконання службових завдань). 

На завершення викладеного, зазначимо, що аналіз закрі-
пленої в ст. 72 Закону України «Про національну поліцію» сис-
теми професійного навчання поліцейських дає підстави для 
висновку про його комплексний характер. Це безперервний 
процес, який охоплює різні категорії поліцейських: по-перше, 
нових працівників з метою їх первинного навчання та приско-
рення адаптації до умов служби; по-друге, працівників, у яких 
повинні зʼявитися нові обовʼязки, і в цьому випадку мова йде 
про підвищення їх кваліфікації; по-третє, усіх інших працівни-
ків з метою підтвердження їх кваліфікації, навчання їх у відпо-
відності з новими вимогами законодавчих актів, а також з ме-
тою засвоєння нових прийомів і методів виконання функціона-
льних обовʼязків.  

Відповідно, потреба в професійному навчанні може 
зʼявитись на будь-якому етапі служби в поліції:  

в процесі професійного відбору поліцейських;  
під час просування по службі та переміщення поліцейсь-

ких на інші посади;  
з певною періодичністю під час проходження ними служби. 
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УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ  
В ЗАХОДАХ ЗАПОБІГАННЯ 

КОРУПЦІЙНИМ ЗЛОЧИНАМ В УКРАЇНІ 
 

Запровадження європейських демократичних практик 
в  українському просторі розвивається в сторону тотального 
реформування усіх сфер, відкриваючи можливості активної 
громадської участі у цьому. Визначальними інституціями у де-
мократичних системах сьогодення є громадські спільноти різ-
ного роду як ті механізми, за допомогою яких соціум відіграє 
значну роль у продуктивному поступуванні своїх країн та уста-
нов ЄС. Участь громадян, їх спроможність впливати на рефор-
мування основних напрямків своєї держави – це і є європейські 
цінності, що їх практикують узвичаєнні демократії Європи. Для 
нас, в українському контексті, цікаво подивитися, чи вплинули 
події Революції Гідності на протидію та запобігання корупцій-
ним злочинам. 

У нещодавньому світовому рейтингу сприйняття ко- 
рупції (Corruption Perception Index – CPI) за 2017 рік, який  
складено міжнародною неурядовою організацією Transparency 
International, наша країна посідає 131 місце з 180 можливих. 
Протягом останніх років висловлювалося багато думок стосов-
но заходів, які допоможуть мінімізувати корупцію в державі. 
Серед них варто зупинитися на залученні громадськості до ан-
тикорупційного процесу. Однак досі відсутні дослідження ре-
зультативності її участі в заходах із запобігання корупційним 
злочинам. 

Аналізуючи події 2014 р. в нашій державі, можна зробити 
висновок, що основною причиною ескалації конфлікту було 
саме неприйнятне ставлення населення до корупційних злочи-
нів. Однак, вивчивши статистику заявницької активності гро-
мадян, можна констатувати про неоднозначність їх сприйняття 
цієї проблеми. Відповідно до результатів дослідження 94% 
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громадян не зверталися до правоохоронних органів із заявою 
про вчинення корупційного правопорушення, оскільки вва- 
жають, що запобігання корупційним злочинам – справа держа-
ви, а не громадян [1, с. 66]. 

Серед основних причин не звернення опитані вже тради-
ційно назвали: переконаність у безрезультативності звернен-
ня, небажання брати участь в офіційному розслідуванні і ост-
рах перед погрозами з боку корупціонерів. Варто відзначити 
й  те, що майже кожен пʼятий респондент добре сприймає ко-
рупційні злочини і вважає їх ефективним засобом вирішення 
проблем. Таке ставлення найімовірніше повʼязане з особистою 
участю громадян у корупційних практиках. Як засвідчили ре-
зультати дослідження, майже половина (42,5%) респондентів 
сама є ініціатором корупційних злочинів (надання неправомір-
ної вигоди, використання особистих звʼязків). У той же час, бі-
льшість громадян відчувають страх постраждати від корупцій-
них дій (таку загрозу відчувають 76,6% опитаних). 

Можемо також констатувати існування часового сприй-
няття вигоди від корупційних злочинів – громадяни надають 
перевагу отриманню певного блага тут і зараз, аніж у перспек-
тиві, а корупційні злочини, своєю чергою, дозволяють зробити 
це невідкладно. Дослідник Амстердамського Університету Нільс 
Кьобіс визначає таке явище, як «золота можливість» – обста-
вина, коли людині важко втриматися від корупційних дій задля 
отримання неправомірної вигоди. 

У контексті сказаного доцільно акцентувати увагу на ще 
одному, а саме на низькій правовій свідомості громадян: біль-
шість із них не володіє достатніми знаннями про свої права, 
що  сприяє випадкам неправомірного вимагання коштів із боку 
посадовців; незначна кількість громадян розуміє сутність ан-
тикорупційних заходів і ознайомлена з відповідним законодав-
ством. Більш того, громадяни часто навіть не розуміють сутно-
сті корупційних злочинів, вбачаючи в них будь-яку несправед-
ливість [3]. 

Передусім наголосимо, що в цілому громадські організа-
ції намагаються максимально залучити пересічних громадян 
до власної діяльності шляхом: надання можливості повідоми-
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ти/викрити корупційні правопорушення і наступного юридич-
ного захисту таким особам; поширення інформації про позити-
вні приклади запобігання корупції й проведення освітніх тре-
нінгів і семінарів. У той же час представники громадських ор-
ганізацій наголошують, що їм не вистачає підтримки з боку су-
спільства, і нарікають на відсутність єдиного інформаційного 
центру для звʼязку з громадянами. Звідси випливає висновок 
про перспективні напрями взаємодії між пересічними грома-
дянами і громадськими антикорупційними організаціями. 

Виходячи з положень Закону України «Про запобігання 
корупції», взаємодія органів влади і громадськості у процесі 
запобігання корупції розвивається в трьох напрямах: 1) надан-
ня пропозицій органам влади за результатами проведених дос-
ліджень/громадської антикорупційної експертизи; 2) надання 
пропозицій із вдосконалення існуючого антикорупційного за-
конодавства; 3) вплив громадських організацій на формування 
державної антикорупційної політики [1, с. 72].  

Громадськість у власній діяльності щодо запобігання ко-
рупційним злочинам реалізує чотири головних функції: моні-
торингу за дотриманням норм антикорупційного законо- 
давства, громадської адвокації, здійснення комунікацій між 
субʼєктами протидії корупції, мобілізації членів суспільства 
на  протидію корупційним проявам. Відзначимо, що порівняно 
з антикорупційним, природоохоронне законодавство містить 
значно ширший перелік прав громадськості, що може бути 
повʼязано з небажанням відводити їй більш значну роль у про-
цесі запобігання корупційним злочинам. 

Підводячи підсумки зауважимо, що в цілому громадяни 
здебільшого обмежуються заявами про свої наміри запобігати 
корупційним злочинам. Це пояснюється небажанням втручати-
ся в діяльність держави, оскільки саме на неї та її органи пок-
ладено першочерговий обовʼязок запобігання корупційним 
злочинам. Підтверджено, що громадські антикорупційні орга-
нізації дають змогу громадянам опосередковано брати участь 
у  заходах щодо запобігання корупційним злочинам, роблячи 
таку участь значно ефективнішою. Громадськість повністю ре-
алізує наявні в неї можливості щодо запобігання корупційним 
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злочинам, однак існують перешкоди (тиск з боку органів дер-
жавної влади та недостатній рівень взаємодії, недовіра до 
представників правоохоронних органів та недосконалість  
законодавства), які не дозволяють робити це максимально 
ефективно. 
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ПРИЧИНИ ПОРУШЕНЬ БЕЗПЕКИ  

ОСОБОВИМ СКЛАДОМ  
ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ  

 
Проблема підвищення безпеки особового на сьогодні 

є  однією з найгостріших в житті і діяльності системи органів 
внутрішніх справ. Про це свідчить повідомлення головного вій-
ськового прокурора України Анатолія Матіоса, що з 2014 року 
понад 10 тис. українських військовослужбовців загинули 
не  внаслідок  бойових  дій. 

До цієї проблеми залучена пильна увага найвищих орга-
нів державній владі і широкої громадськості. Від стану безпеки 
особового складу багато в чому залежить не лише результати-
вність оперативно-службової діяльності по захисту конститу-
ційних прав і законних інтересів громадян, забезпеченню гро-
мадського порядку і громадської безпеки, але і авторитет орга-

http://nmpu.org.ua/2017/03/otsinka-vykonannyaantykoruptsij%20noji-
http://nmpu.org.ua/2017/03/otsinka-vykonannyaantykoruptsij%20noji-
https://ua.112.ua/ato/z-2014-roku-bilshe-10-tys-viiskovosluzhbovtsiv-zahynuly-ne-vid-boiovykh-dii-matios-417965.html
https://ua.112.ua/ato/z-2014-roku-bilshe-10-tys-viiskovosluzhbovtsiv-zahynuly-ne-vid-boiovykh-dii-matios-417965.html
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нів внутрішніх справ у суспільстві. Розглядаючи сутність за-
безпечення безпеки працівників органів внутрішніх справ 
за  О. М. Бандуркою [1], можна зробити такі висновки: 1) за- 
гальна мета забезпечення безпеки особового складу – це  
мінімізація професійного ризику до реально можливого рівня; 
2) субʼєктами забезпечення безпеки особового складу є керів-
ний склад, що відповідає за роботу з кадрами. 

Причинами порушення безпеки особовим складом може 
бути викликаний різними обставинами: 

– помилками особового складу: залежно від поєднання 
інтелектуального і вольового аспектів розрізняють наступні 
форми провини в порушенні безпеки: намір (прямий або  
непрямий) і необережність (легковажність або недбалість); 

– недоліками при користуванні зброєю, технічними за-
собами, будівництві споруд і конструкцій; 

– впливом несприятливих зовнішніх чинників: клімати-
чні умови, природні катаклізми, стихійні лиха; 

– відмовами систем і пристроїв обʼєкта військової техні-
ки: єдиний комплекс складають зброя і технічні засоби, особо-
вий склад і навколишнє середовище, які взаємодіють між со-
бою. Взаємодія між елементами цієї системи може бути штат-
ною і позаштатною. 

Важливо зазначити фактори порушення безпеки особо-
вим складом, які роблять їх якщо не неминучими, то вельми 
вірогідними, створюючи для цього відповідну обстановку.  
Отже, виділяють такі основні фактори ризику: недостатня 
професійна підготовленість, недосвідченість; необережність; 
відсутність або неповнота необхідної інформації; інформаційні 
перешкоди та інформаційне перевантаження; обмеження часу 
на прийняття правильного рішення, адекватного ситуації;  
великі фізичні навантаження, котрі призводять до перевтоми, 
виснаження, втрати почуття обережності та здатності до  
самозахисту; страх отримати ушкодження; нестандартність 
ситуації [2]. 

Змінити таке положення щодо кількості порушень може 
превентивна функція збоку держави. Профілактика порушень 
безпеки серед співробітників ОВС є комплексом заходів, спря-
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мованих на оптимізацію соціально-психологічного клімату 
в  службових колективах і поліпшення морально-психологіч- 
ного стану співробітників. З метою зменшення ризику до міні-
мального, необхідно систематично здійснювати збір особового 
складу та опрацьовувати й уточнювати данні та приймати на 
їх  основі відповідних виважених рішень. Однак, таких спосіб 
не  гарантую уникнень ситуацій попущень безпеки особовим 
складом, адже якщо навіть рішення вірне і відповідає ситуації, 
що складається, вважати ризик цілком виключеним неможли-
во, тому що завжди залишається елемент випадковості, що мо-
же призвести до небезпеки. 
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ІНТЕРПОЛ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СВІТОВОГО ПРАВОПОРЯДКУ 
 

Як свідчать реалії, одним із основних дестабілізуючих 
чинників суспільного життя є правопорушення, які з кожним 
роком набувають все більш витончених форм. Отже, створення 
ефективних засобів боротьби та їх подальше вдосконалення 
і  практична реалізація є кроком до успіху в підтриманні світо-
вого  балансу. 

Ідея створення хоч і не всесвітньої, але хоча б європейсь-
кої «команди» по боротьбі зі злочинністю висувалась у різні 
часи, але кожного разу не знаходила практичної реалізації [2, с. 7]. 



- 401 - 

Тому становлення та розвиток Інтерполу, що був створений 
у  1923 році як Міжнародна комісія кримінальної поліції, поста-
вало результатом спільних зусиль націй у протидії злочинному 
життю.  

У 1938 році діяльність організації була практично паралі-
зована через окупацію Австрії фашистською Німеччиною, а від-
творення Інтерполу відбулося лише у 1946 році з перенесен-
ням штаб-квартири в Париж.  

Діючий статут прийнятий в 1956 році. Відповідно до  
Статуту Інтерпол не займається діяльністю політичного, війсь-
кового, релігійного і расового характеру та не втручається 
в  неї  [1]. 

З 1982 р. Інтерпол отримав в ООН статус Міжнародної 
Міжурядової Організації. Тож, особливою рисою роботи Інтер-
полу виступає те, що він тісно взаємодіє з ООН, насамперед,  
через Комісію із запобігання злочинності і кримінального  
правосуддя. 

Характерною для діяльності Інтерполу є стабільність, 
адже основні цілі організації, сформульовані статтею 2 Статуту, 
залишаються незмінними та актуальними навіть сьогодні,  
серед  яких: 

- забезпечення та розвиток широкого взаємного спів-
робітництва всіх органів (установ) кримінальної поліції у рам-
ках існуючого законодавства країн та в дусі Загальної деклара-
ції прав людини; 

- створення та розвиток установ, які можуть успішно 
сприяти запобіганню та боротьбі з загальною кримінальною 
злочинністю.  

Серед арсеналу механізмів, які Інтерпол використовує 
у  процесі боротьби з міжнародною злочинністю, виділяють 
Телекомунікаційну систему Інтерполу І-24/7, що надає цілодо-
бовий доступ до інформаційних ресурсів Генерального секре-
таріату Інтерполу та створює можливість для обміну необхід-
ною інформацією між НЦБ Інтерполу. Авторизовані користува-
чі в країнах-членах можуть переглядати, надавати і перевіряти 
записи за допомогою системи І-24/7 та системи ідентифікації 
за відбитками пальців. 
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Ефективним механізмом співпраці Інтерполу з правоохо-
ронними органами держав-учасниць є використання організо-
ваної системи міжнародних повідомлень (карток) [3, с. 32]. 

До центрального офісу Інтерполу щодня надходять запи-
ти, в яких «відмічений кольором» статус розшукуваної особи. 
База організації налічує понад вісім з половиною тисяч грома-
дян, що підозрюються у скоєнні злочину. Відповідні картки 
присвоюють субʼєктам залежно від мети розшуку в загальній 
розшуковій базі Інтерполу. «Червона картка» є найбільш по-
ширеною і означає розшук підозрюваного , обвинуваченого 
чи  засудженого для екстрадиції. Вимоги до «червоної картки» 
полягають у такому: злочин, за який розшукується особа – 
є  злочином в більшості країн світу; покарання за такий зло-
чин – не менше 2 років позбавлення волі або невідбута частина 
покарання становить не менше 6 місяців. 

Існує ще «жовта» картка, що означає розшук осіб, зник-
лих безвісти, «блакитна картка» – збирання останніх відомос-
тей про особу та його місце знаходження в інтересах криміна-
льного провадження та «чорна картка», що уособлює невпізна-
ні трупи. 

За «кольоровим рейтингом» Інтерполу потенційних зло-
чинців позначають «зеленою карткою», а «помаранчевою» – 
обʼєкти, що містять серйозну загрозу власності чи здоровʼю 
людей. Злочинні схеми та знаряддя злочину позначають «фіо-
летовою карткою». 

Таким чином, характерною рисою діяльності Інтерполу 
є  те, що Міжнародна організація кримінальної поліції сама 
не  переслідує міжнародну кримінальну злочинність, а лише 
координує діяльність держав та надає їм технічну допомогу. 
Самі працівники Інтерполу не можуть безпосередньо викону-
вати поліцейських функцій таких як право заарештовувати чи 
носити та застосовувати свою чи табельну зброю на будь-якій 
території країн.  

Уся робота Інтерполу зосереджується на запобіганні зло-
чинам і правоохоронній діяльності й провадиться, переважним 
чином, на прохання поліцейських служб і судових органів  
країн-членів.  
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Враховуючи вищезазначене, слід підкреслити, що історія 
становлення Міжнародної організації кримінальної поліції пе-
реживала своєрідні злети і падіння, але у кінцевому підсумку, 
набула рис глобального механізму, який на сучасному етапі 
обʼєднує 192 держави, включаючи і Україну. Тому така консолі-
дація відіграє надзвичайно важливу роль у забезпеченні світо-
вого правопорядку, зважаючи на практичні реалії життя, де з 
кожним днем спостерігається тенденція до вдосконалення та 
поширення злочинного світу. 
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РОЗУМНІСТЬ СТРОКІВ  

КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 
 

Здійснення кримінальної процесуальної діяльності ґрун-
тується на визначених засадах (принципах) одним з яких 
є  принцип розумності строків. Цей займає значне місце у за-
безпеченні прав і свобод людини та громадянина, а також  
забезпечення швидкого, повного та неупередженого судового 
розгляду справи.  

Власне принцип проведення кримінального проваджен-
ня в розумні строки є необхідною передумовою виконання на-
самперед завдань кримінального провадження та дотримання 
основоположних прав людини та громадянина на всіх його 
стадіях. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_142
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У науці кримінального процесуального права постійно 
наголошувалося на важливості значення розумності для пра-
вового регулювання. Так з погляду природного праворозумін-
ня право традиційно розглядають як продукт розуму людини. 
Розумність є стандартом, що дає підстави перевірити право 
на  його відповідність моралі, скасовувати певні правові акти. 
З  позиції юридичного позитивізму, розумність як вимога до 
правового регулювання зумовлена необхідністю забезпечення 
його адекватності й ефективності, а також спрямована на за-
хист здорового глузду під час інтерпретації та застосування 
права. Отже, у різних концепціях праворозуміння розумність 
є  ланцюгом, який поєднує позитивне і природне право 
[1,  с.  12–13].  

У сучасних умовах відбувається відхід від державоцент-
ричної до людиноцентричної ідеології праводержавотворення, 
що відображено в ціннісній переорієнтації звʼязків держави та 
людини, у яких людина стала пріоритетом. Яскравим прикла-
дом вітчизняного праводержавознавства стало внесення до 
його предмета закономірностей виникнення, функціонування 
та розвитку загальносоціальних прав, свобод і обовʼязків лю-
дини, як наслідок, становлення основ загальної теорії прав  
людини як неодмінного підрозділу, а тепер навіть концеп- 
туального ядра вітчизняної загальної теорії права та держави 
[2, с. 42]. 

У чинному кримінальному процесуальному законі впер-
ше закріплено таку засаду, як розумність строків. Так, ст. 28 
КПК України закріплює підхід до розуміння розумності строків 
як таких, що є обʼєктивно необхідними для виконання проце-
суальних дій на прийняття процесуальних рішень. Також мож-
на говорити про те, що розумність строку кримінального про-
вадження є одним із елементів принципу справедливого розг-
ляду, спрямованого на забезпечення верховенства права під 
час кримінального судочинства як основоположної засади по-
будови та діяльності всього державно-правового механізму. 
Дійсно, чинний КПК України закріпивши такий принцип, як 
розумність строків забезпечує більш ефективну роботи всієї 
системи кримінальної юстиції, а зокрема існуюча у КПК норма 
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про те, що підозрюваний, обвинувачений, потерпілий мають 
право на звернення до прокурора, слідчого судді або суду 
з  клопотанням у якому викладаються обставини, що зумов-
люють необхідність здійснення кримінального провадження 
(або окремих процесуальних дій) у більш короткі строки, ніж ті, 
що передбачені КПК України. 

Також варто нагадати і позицію ЄСПЛ з цього питання. 
Власне ЄСПЛ неодноразово нагадує, що ст. 6 п. 1 Конвенції зо-
бовʼязує Договірні Держави організувати свої правові системи 
таким чином, щоб суди могли виконувати кожну з вимог, 
включаючи обовʼязок вирішити справу в розумний строк». 
(Buchholz, 51) [3, с. 463]. 

Для порівняння, Європейська комісія з прав людини та 
ЄСПЛ, вирішуючи, чи виконано вимогу щодо розумного строку, 
бере до уваги тaкі фактори, як складність справи, підхід влас-
тей до її розгляду, особливі обставини, що можуть, виправдати 
продовження процесу її розгляду. Разом з тим, в одній із справ, 
ЄСЗПЛ відхилив аргументи стосовно того, що брак персоналу 
та загальні адміністративні проблеми є достатнім виправдан-
ням недотримання критерію розумного строку. Він не визна-
чив час або період, який вважається необхідним і справедли-
вим часом для розгляду справи у суді, оскільки це залежить від 
її складності, від діяльності та поведінки усіх учасників кримі-
нального провадження [4, c. 309]. 
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М. С. Фесіна 
(ПВНЗ «Донецький університет 

 економіки та права») 

 
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ  

ТА РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 
 

Аналіз міжнародного досвіду боротьби з корупцією свід-
чить про те, що за сучасних умов прояви корупції стали тими 
чинниками, що створюють реальну загрозу національній без-
пеці та демократичному розвитку більшості країн світу та не-
гативно впливають на всі сторони суспільного життя. 

Корупція у більшості держав Центральної та Східної Єв-
ропи, а також у країнах, які виникли на пострадянському прос-
торі, тісно повʼязана з тим, що вони знаходяться в стані еконо-
мічної та суспільної трансформації. 

Втілення в життя ефективних заходів із боротьби з кору-
пційними проявами в окремих країнах не проходить без суттє-
вих проблем, подолання яких вимагає підвищення ефективно-
сті ведення боротьби з корупцією, створення дієздатних сис-
тем протидії цьому негативному явищу.  

Найбільш ефективним на пострадянському просторі була 
розроблена методика на основі досвіду Польщі, Румунії і Латвії. 
Антикорупційна політика та ситуація в цих трьох країнах ма-
ють цікаві особливості, які можуть пояснити досягнутий про-
грес. Він повʼязаний з сильними антикорупційними органами, 
що виграли від рішучих дій керівництва і відчутної державної 
підтримки.  

У кожній з цих країн були створені спеціалізовані анти-
корупційні правоохоронні органи: у Румунії – Національний 
Антикорупційний Директорат (НАД) у 2002 році, у Латвії –  
Бюро запобігання та боротьби з корупцією (БЗБК) у 2002 році, 
а у Польщі – Центральне антикорупційне бюро (ЦАБ) у 
2006  році. Всі три установи отримали широкі повноваження 
автономності, а НАД у Румунії в цілому сприймається як самос-
тійна інституція. [2]. Всі три організації мають чималі повно-
важення щодо проведення слідства, а їхня діяльність зосере-
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джена на розслідуваннях у справах посадових осіб високого  
рівня.  

У Румунії з 2000 року діє закон №78/2000 «Про попере-
дження, виявлення та покарання корупційних дій», а з 1 бе- 
резня 2003 р. набув чинності закон № 39 від 21 січня 2003 р. 
«Про попередження та боротьбу з організованою злочин- 
ністю»  [2]. 

У деяких країнах світу існують закони, які безпосередньо 
спрямовані на боротьбу з корупцією, або регулюють окремі ас-
пекти у межах законів щодо боротьби з організованою злочин-
ністю або законах, які регулюють державну службу (Польща, 
Литва, Румунія). 

У всіх трьох країнах громадянське суспільство брало 
участь у становленні антикорупційних установ. Суспільна підт-
римка антикорупційних інституцій є важливим елементом бо-
ротьби з корупцією.  

Суспільна підтримка зросла після отримання фактичних 
результатів розслідувань, кримінального переслідування й, 
найголовніше, звинувачення і конфіскації активів посадовців. 
Судові рішення були ключовим фактором успіху антикоруп-
ційних агентств, особливо в Румунії і Латвії.  

Сьогодні Україна проходить стадію демократизації дер-
жавного устрою, здійснює докорінну трансформацію економіч-
ного і політичного устрою, правової і соціальної систем, тому 
зростання рівня корупції є обумовленим фактором.  

Протягом останніх двох років було досягнуто значного 
прогресу, зокрема, зі створенням антикорупційного бюро та 
впровадженням комплексного механізму декларування акти-
вів. Незалежне Національне антикорупційне бюро України 
(НАБУ) почало свою роботу наприкінці 2015 року. Один рік по-
тому більше 40 справ було передано до суду, за двома судовими 
рішеннями вимагається повернення 45 млн доларів США неза-
конно розтрачених коштів, також НАБУ було вилучено фінан-
сових активів на суму понад 200 млн доларів США. [3]. Після 
подолання численних перешкод Уряд також впровадив ком-
плексну систему декларування активів для високопосадовців 
до кінця жовтня 2016 року.  
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Регіональний досвід країн пострадянського простору  
свідчить про те, що для засудження високопосадовців буде по-
трібен час і що незалежність НАБУ повинна бути посилена. 
У  Румунії, тільки з 2011 року високопосадовців почали успішно 
притягувати до відповідальності у суді. В останні місяці на  
НАБУ є тиск з боку інших правоохоронних органів, у тому числі 
з метою запобігання проведення певних розслідувань і пере- 
гляду виняткової юрисдикції щодо антикорупційних справ  
високого рівня.  

Введення в дію антикорупційного суду може стати  
механізмом самопосилення. Для забезпечення адекватного  
розгляду звинуваченнь у вчиненні корупційних дій високо- 
посадовцями у суді важливо, щоб антикорупційний суд, перед-
бачений в законодавстві з судової реформи, був введений в  дію 
у такий спосіб, який би забезпечував суспільну довіру 
і  незалежність. 

Олігархія і її вплив на законотворчість та на більшість за-
собів масової інформації є специфічною проблемою в Україні. 
Рівень концентрації ресурсів в руках невеликої групи людей – 
це одна з найбільших відмінностей між Україною, з одного  
боку, та Латвією, Польщею та Румунією, з іншого.  

Україна, однак, стикається з цілою низкою специфічних 
проблем, серед яких концентрація політичної та економічної 
влади в невеликій групі осіб, які перешкоджають впроваджен-
ню ефективних заходів по боротьбі з корупцією. 

Вважаємо доцільним впровадити світовий досвід у сфері 
протидії корупції, дотримуючись виваженої політики у цьому 
питанні з метою досягнення гармонізації українського законо-
давства з міжнародними правовими стандартами. 

 
––––––––––––––––– 
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УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ  

ПІДПРИЄМСТВА: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ 
 

Вітчизняні підприємства здійснюють свою фінансово-
господарську діяльність під впливом значної кількості ризиків 
та загроз, виникнення яких спричинено політичною, економіч-
ної та соціальною напруженістю. Здатність протистояти впли-
вам дестабілізуючих чинників зовнішнього та внутрішнього 
середовища та досягати пріоритетних інтересів в значній мірі 
залежить від організації безпекової діяльності. У нашому трак-
туванні, яке спирається на науковий доробок В. Франчука 
та  його послідовників [2, c. 155 ], безпекову діяльність під- 
приємства доцільно трактувати як діяльність підприємства, 
у  співпраці із зовнішніми субʼєктами безпеки, для забезпечен-
ня власної динамічної стійкості функціонування та формуван-
ня безпечних умов розвитку через захищеність від дії зовніш-
ніх й внутрішніх загроз та мінімізацію ризиків.  

Серед концептуальних засад управління безпековою дія-
льністю підприємства, в даних матеріалах, вважаємо за доціль-
не приділити увагу лише частині, зокрема меті управління без-
пековою діяльністю, стратегії, політиці та механізму управлін-
ня безпековою діяльністю.  

Мета управління безпековою діяльністю повинна форму-
ватися в межах законодавчого поля функціонування під- 
приємств в Україні, а також узгоджуватися із положеннями 
стратегії розвитку підприємства. В умовах кожного окремого 
підприємства мета може певним чином різнитися, але ключо-
вим є  реалізація взаємоповʼязаних заходів, спрямованих на мі-
німізацію ризиків та протидію негативному впливу зовнішніх 
та внутрішніх загроз, тобто захист бізнесу як основа для його 
розвитку.  

Стратегія безпекової діяльності, виходячи із найбільш  
загального трактування терміну «стратегія», як формування 
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плану досягнення встановлених цілей шляхом координування 
та використання наявних ресурсів, у нашому трактуванні  
передбачає розроблення планів досягнення та підтримання 
необхідного для розвитку рівня безпеки виходячи із агресив-
ності зовнішнього середовища функціонування та зміни госпо-
дарської діяльності підприємства, наявності ресурсів та мож-
ливості співпраці із зовнішніми субʼєктами безпеки. Тобто 
стратегія безпекової діяльності ґрунтується на вивченні ситуа-
ції на підприємстві та у середовищі функціонування. Важливим 
аспектом є узгодження дій, налагодження співпраці із місцеви-
ми органами влади, представниками громадських організацій, 
релігійних громад та правоохоронних органів тощо, які вико-
нуючи роль зовнішніх субʼєктів безпеки уможливлюють як 
протидію ризикам та загрозам, так і забезпечують узгодження 
інтересів між підприємством та зовнішніми й внутрішніми  
агентами. 

У нашому трактуванні політика безпекової діяльності  
визначає напрям, інтенсивність та координацію дій субʼєктів 
безпеки через розроблення норм, нормативів, обмежень, реко-
мендацій щодо забезпечення та підтримку необхідного рівня 
безпеки підприємства.  

Політика безпекової діяльності визначається безпековим 
потенціалом.  

Ця теза ґрунтується на тих фактах, що виходячи із наяв-
них на підприємстві складових безпекового потенціалу (персо-
нал, класифікований за функціями в процесі забезпечення без-
пеки підприємства; матеріально-технічні та фінансові ресурси; 
організаційний клімат тощо), ступеня агресивності середовища 
функціонування та прогнозованих змінах у господарській дія-
льності повинні бути встановлені орієнтири у діях внутрішніх 
субʼєктів безпеки, обґрунтовані моменти взаємодії із зовнішні-
ми субʼєктами з метою досягнення мети безпекової діяльності 
підприємства.  

Важливо підкреслити, що політика безпекової діяль- 
ності повинна бути гнучкою, тобто систематично перегля- 
датися у відповідності до отриманих результатів безпекової 
діяльності.  
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Для прикладу, якщо результати силової охорони терито-
рії підприємства, що організовано за рахунок працівників влас-
ної служби безпеки, не зменшили втрат від крадіжок майна, 
або ж їх величина не  відповідає встановленим нормам, то до-
цільно розглянути інший варіант – підписання угоди із прива-
тною охоронною структурою, передавши відповідальність за 
цю ділянку роботи, попередньо розрахувавши витрати та сфо-
рмувавши та уточнивши очікуваний результат. 

В основі механізм управління безпековою діяльністю ле-
жить авторське визначення управління безпековою діяльністю 
як процесу планування, організації, мотивації й контролю сис-
тематичних та цілеспрямованих дій субʼєктів безпеки стосовно 
обʼєктів безпеки з метою збереження підприємства як системи 
та формування безпечних умов розвитку для досягнення пріо-
ритетних інтересів [1, c. 58].  

Підводячи підсумки доцільно ще раз зазначити, що необ-
хідність здійснення безпекової діяльності спричинена самою 
сутністю підприємництва, наявністю ризику та несприятливо-
го середовища функціонування, що виражається через реалі- 
зацію загроз, дія яких спричиняє зростання небезпеки, а від- 
так і  може створити умови появи ознак кризового стану,  
тобто руйнування підприємства як соціально-економічної  
системи. Сформовані концептуальні засади враховують специ-
фіку господарської діяльності українських підприємств, умож-
ливлюють забезпечення необхідного рівня безпеки через узго-
джене формування стратегії безпекової діяльності, визначення 
політики безпекової діяльності та застосування механізму 
управління безпековою діяльністю як основи гарантування 
безпечних умови розвитку. 

 
––––––––––––––––– 
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ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ  

ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА АЛІМЕНТАМИ 
 

На сьогодні, все частіше трапляються випадки, коли пла-
тник аліментів офіційно ніде не працевлаштований, через що 
утворюється заборгованість. Виконавець зобовʼязаний обчис-
лювати розмір заборгованості із сплати аліментів щомісяця. 

Правила нарахування заборгованості по аліментах зале-
жать від того, за рішенням суду аліменти присуджуються у час-
тці від доходу її матері, батька або у твердій грошовій сумі.  
Якщо аліменти присуджено у твердій грошовій сумі, то розмір 
заборгованості, незалежно від того, чи працює боржник, чи ні, 
визначається сумою коштів, яку боржник має щомісяця спла-
чувати згідно з рішенням суду [1, c. 34].  

Статтею 195 Сімейного кодексу України передбачено, що 
заборгованість за аліментами платника аліментів, який не пра-
цював на час виникнення заборгованості, визначається вихо-
дячи із середньої заробітної плати працівника для даної місце-
вості. Розрахунок заборгованості обчислюється в автоматизо-
ваній системі виконавчого провадження на підставі відомос-
тей, отриманих із: звіту про здійснені відрахування та виплати; 
квитанцій (або їх копій) про перерахування аліментів, наданих 
стягувачем чи боржником; заяв та (або) розписок стягувача; 
інформації про середню заробітну плату працівника для цієї 
місцевості; інших документів, що відображають отримання  
боржником доходу або сплату ним аліментів. 

Інформацію про середню заробітну плату публікує Дер-
жавна служба статистики. В місті Києві розмір середньої заро-
бітної плати по місяцях у 2018 році становив: у січні 11668 гри-
вень, у лютому 12124 гривень, у березні 13388 гривень[2].  
Уявімо ситуацію, боржник не здійснював жодних відрахувань 
протягом цих трьох місяців, проживає у місті Києві, а прису-
джений розмір аліментів у частці від доходу становить ¼ заро-
бітку (доходу) платника аліментів, то його заборгованість буде 
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складати 9295 гривень, така сума може бути непомірною для 
платника аліментів. Таким чином, розрахунок заборгованості зі 
сплати аліментів на підставі інформації про середню заробітну 
плату працівника для цієї місцевості тільки погіршує станови-
ще як боржника так і стягувача, що призводить до накопичен-
ня значноі ̈заборгованості, а платник в свою чергу втрачає ба-
жання знаходити роботу і намагатиметься знайти неофіційні 
джерела існування.  

Попередня редакція статті 195 Сімейного кодексу Украї-
ни була більш сприятливою по відношенню до безробітних бо-
ржників, в цій статті був поділ на кваліфікованих та некваліфі-
кованих працівників, а також визначення заборгованості із до-
ходу, який боржник отримує на час розрахунку, а не на час ви-
никнення такої заборгованості. Необхідно зазначити, що ба-
жаючи захистити одну сторону правовідносин, законодавець 
не повинен ставити у вкрай скрутне становище іншу. Не див-
лячись, на досить високий показник середньої заробітної пла-
ти, необхідно брати до уваги, що в такому місті як Київ, розта-
шовані центральні органи влади, великі компанії, в тому числі 
з іноземними інвестиціями, за рахунок яких показник серед-
ньої заробітної плати буде вищим, а різниця в соціальному ста-
новище відчутніша.  

Натомість розрахунок заборгованості фізичної особи – 
підприємця, який перебуває на спрощеній системі оподатку-
вання виходячи із середньої заробітної плати працівника для 
даної місцевості є не зовсім справедливим. Пунктом 291.4. По-
даткового кодексу України визначено, що субʼєкти господарю-
вання, які застосовують спрощену систему оподаткування по-
діляються на такі групи: перша група – фізичні особи – підпри-
ємці, доход яких протягом календарного року не перевищує 
300000 гривень; друга група – фізичні особи – підприємці –  
обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень; третя група – фі-
зичні особи – підприємці, у яких протягом календарного року 
обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень. Хоча поділ цих 
груп залежить не тільки від розміру доходів, а ще від виду гос-
подарської діяльності, можливості використовувати працю на-
йманих осіб. Також, необхідно наголосити, що для фізичних 



- 414 - 

осіб – підприємців на спрощеній системі оподаткування Подат-
ковим кодексом України не передбачено визначення чистого 
доходу.  

Це визначено у листі Державної фіскальної служби від 
11  листопада 2015 року № 10480/П/99-99-17-02-02-14 щодо 
розрахунку суми доходу фізичної особи – підприємця на спро-
щеній системі оподаткування з метою утримання аліментів [3]. 
Тому, всі кошти, що надійшли на рахунок фізичної особи – під-
приємця вважаються його доходом. Видатки і витрати на уста-
ткування, заробітну плату найманим працівникам, оренду 
приміщення не враховуються. Таким чином відраховувати  
одну четверту доходу платника аліментів від доходу, не знаю-
чи розмір чистого доходу, є помилковим так само як і встано-
вити єдиний розмір аліментів для особи, яка надає послуги  
домашньої прислугі, та особи, яка займається наданням послуг 
в  IT  сфері.  

Тому пропонуємо встановити розмір аліментів для  
фізичних осіб – підприємців, які застосовують спрощену  
систему оподаткування в залежності від групи платників  
єдиного  податку.  

Підсумовуючи вищевикладене, слід зазначити, що обчис-
лення розміру заборгованості за аліментами покладається на 
приватного та державного виконавця. Правила нарахування 
заборгованості по аліментах залежать від того, за рішенням 
суду аліменти присуджуються у частці від доходу її матері,  
батька або у твердій грошовій сумі. Заборгованості за алімен-
тами, присудженими у частці від заробітку (доходу), платника 
аліментів, який не працював на час виникнення заборгованості 
або є фізичною особою – підприємцем і перебуває на спрощеній 
системі оподаткування визначається виходячи із середньої за-
робітної плати працівника для даної місцевості. Таким спосіб 
визначення заборгованість має суттєві недоліки і потребує по-
дальшого вдосконалення.  

 

––––––––––––––––– 
1. Дерій О. О. Процедура виконання рішень з стягнення аліментів 

і  заборгованості по них у примусовому порядку. Вісник Вищою ради юс-
тиції. 2012. № 3 (11). С. 30–40. 
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КОНСТИТУЦІЙНА СКАРГА  
ТА ПРАВО НА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЮ 

 
В умовах конституційної реформи правової системи 

в  Україні забезпечення принципу верховенства права є основ-
ним напрямом сучасного державного будівництва та спо- 

собом гарантування реалізації і захисту права на справед- 

ливий  суд.  
Так,  у ч. 1 ст. 8 Конституції України передбачено: 

«В  Україні визнається і діє принцип верховенства права»[1]. 

Цей принцип означає забезпечення верховенства Конституції 
України та прав людини і громадянина.  

Саме тому важливим елементом принципу верховенства 
права є забезпечення доступу кожного до правосуддя з метою 
захисту порушених, невизнаних чи оспорюваних прав, свобод 

та законних інтересів. 

Мета роботи – дослідити особливості реалізації права 

на  конституційну скаргу. 
Конституційна скарга є новою формою звернення до 

Конституційного Суду України, яку було запроваджено у 

звʼязку із прийняттям змін до статті 55 Конституції України. 

Також положення про конституційну скаргу було включено 
до  нової редакції Закону «Про Конституційний Суд України» 

від 13 липня 2017 року.  

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/ope%20rativ2005/gdn/reg_zp_m/reg_zpm_u/arh_zpm_u.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/ope%20rativ2005/gdn/reg_zp_m/reg_zpm_u/arh_zpm_u.htm
http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsu%20ltatsii-dlya-fizichnih-osib/65090.html
http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsu%20ltatsii-dlya-fizichnih-osib/65090.html
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Проте реальний розгляд скарг Конституційним Судом 

став можливим лише після прийняття Регламенту КСУ від 
22  лютого 2018 року, а також наступного сформування колегій 

і сенатів Суду, які й розглядатимуть ці скарги. Тому реально 

інститут конституційної скарги «запрацював» майже через 
два  роки після його закріплення в положеннях Конституції [2]. 

Т. О. Бринь конституційну скаргу визначає як звернення 
будь-яких осіб, які на законних підставах проживають на тери-
торії України, до єдиного органу конституційної юрисдикції 
з  приводу порушення їхніх конституційних прав шляхом ухва-
лення законодавчого акта за умови, що цей акт вже застосова-
ний або підлягає застосуванню у конкретній справі, що розгля-
дається судом чи іншим органом державної влади [3, с. 6]. 

В. М. Шаповал розглядає конституційну скаргу як право-
вий засіб ініціювання в органі конституційної юрисдикції, на-
самперед фізичною особою, спеціальної процедури захисту 
конкретного права, що порушено актом, виданим державним 
органом або посадовою особою в системі виконавчої влади, чи 
рішенням суду загальної юрисдикції [4, c. 32]. 

Отже, конституційною скаргою є подане до Суду письмо-
ве клопотання щодо перевірки на відповідність Конституції 
України (конституційність) закону України (його окремих по-
ложень), що застосований в остаточному судовому рішенні 
у  справі субʼєкта права на конституційну скаргу.  

Субʼєктом права на конституційну скаргу є особа, яка 
вважає, що застосований в остаточному судовому рішенні в її 
справі закон України (його окремі положення) суперечить Кон-
ституції України. До субʼєктів права на конституційну скаргу 
не  належать юридичні особи публічного права [5]. 

За загальним правилом, скаргу можна подати протягом 
трьох місяців з дня набрання чинності остаточним судовим рі-
шенням, в якому застосований оспорюваний закон. Як виняток, 
конституційна скарга може бути прийнята за межами цих 
строків, якщо Конституційний Суд визнає розгляд необхідним 
з мотивів суспільного інтересу.  

Якщо субʼєкт права на конституційну скаргу пропустив 

термін подачі конституційної скарги в звʼязку з тим, що не мав 
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повного тексту судового рішення, він має право висловити 

в  конституційній скарзі клопотання про поновлення пропуще-

ного  строку. 

Важливо розуміти, що до Конституційного Суду не оска-
ржуються рішення Верховного суду чи інших судів, незаконні 

дії прокурорів тощо. В межах цієї процедури особи можуть до-

вести, що положення Закону, який суд застосував у конкретній 
справі, є неконституційним. У такому разі вони втратять чин-

ність для всіх в Україні, а субʼєкт конституційної скарги отри-

має право перегляду своєї справи судом загальної юрисдикції 

за нововиявленими обставинами.  
Отже, запровадження інституту конституційної скарги 

в  Україні є важливим кроком до наближення національної 

правової системи України до європейських та міжнародних 
стандартів захисту прав, свобод та законних інтересів фі- 

зичних та юридичних осіб при здійсненні конституційного 

правосуддя.  

При цьому важливим елементом процедури захисту кон-

ституційних прав є питання надання скаржникам ефективної 

правової допомоги (в тому числі безоплатної), що потребує по-

дальшого вивчення та нормативного регулювання. 

 
––––––––––––––––– 
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ПРАВОВИЙ СТАТУС ЖІНОК 

У ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНАХ 
ТА ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ 

 

Військовий, поліцейський, пожежний, прикордонник,  
пілот, рятувальник, інспектор, диспетчер – це професії котрі 

раніше вважалася суто чоловічим фахом. Проте на сучасному 
етапі розвитку суспільства у питанні гендерної рівності відбу-

лися вагомі принципові зрушення. І навіть здається , що вже не 
існує професії, яку не опанували б жінки, немає справи, яку не 

робили б вони з блискучим успіхом. Не є виключенням і служба 
жінок в органах внутрішніх справ. Статистичні дані щодо  

кількості жінок, які несуть службу в органах внутрішніх справ 

України, вказують на те, що їх кількість постійно зростає. 

З моменту здобуття незалежності Україна ратифікувала 
низку міжнародних документів та прийняла ряд законодавчих 

актів, норми яких проголошують цінність прав людини, за- 

кріплюють принцип гендерної рівності та забороняють дис-
кримінацію (Загальна декларація прав людини від 10 грудня 
1948 р. , Міжнародний пакт про економічні, соціальні і куль- 

турні права від 16 грудня 1966 р., Конвенція про боротьбу 

з  дискримінацією в галузі освіти від 14 грудня 1960 р., Кон- 

венція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок 

від 18 грудня 1979 р., Конституція України (ст. 24), ЗУ «Про за-
безпечення рівних прав та можливостей чоловіків і жінок» від 
8 вересня 2005 р.). [1, ст. 24]. 

У Законі України «Про забезпечення рівних прав та мож-

ливостей жінок і чоловіків» поняття «ґендерна рівність» вихо-

дить з правового контексту і повʼязане з впливом суспільних 

структур на життя жінок і чоловіків – їхні права, свободи, мож-
ливості. Саме це чітко і однозначно закріплено законодавством. 
«Ґендерна рівність» визначається як «рівний правовий статус 
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жінок і чоловіків та рівні можливості для його реалізації, що 

дозволяє особам обох статей брати рівну участь у всіх сферах 
життєдіяльності суспільства» [2, ст. 1].  

Разом з процесом реформування В Україні системи МВС 
почався і процес імплементації Резолюції Ради безпеки ООН 
1325 «Жінки. Мир. Безпека» (прийнятої в жовтні 2000 р.). 
У  Представництві НАТО в Україні 13 листопада 2017 року, від-
бувалася зустріч щодо імплементації Резолюції Ради безпеки 
ООН 1325 «Жінки. Мир. Безпека» у форматі «від генерала до 
генерала». Наразі розроблений та впроваджений Національний 
план дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жін-
ки, мир, безпека» на період 2020 року», що був затверджений 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 
2016 року № 113-р. [3] 

На виконання Національного плану дій мають бути роз-
роблені обласні і відомчі плани, виділені відповідні кошти  
бюджетів, залучені громадські та міжнародні організації. Так, 
відповідно до Плану, громадські організації залучені до вико-
нання 36 з 49 заходів. Ґендерна стратегічна платформа, Інфор-
маційно-консультативний жіночий центр та інші громадські 
організації вже розробили такий план в усіх областях України 
[4, с. 46] 

У структурі Міністерства внутрішніх справ України  
пліч-о-пліч з чоловіками працюють понад 50 тисяч жінок.  
В органах та підрозділах служби цивільного захисту складає 
12,5% загальної чисельності, серед яких в ДСНС працює близь-
ко 8 тисяч жінок (в апараті ДСНС – 47,2%), у Державній прико-
рдонній службі – 11 тисяч, 24% особового складу (з них 13% – 
офіцери), у Національній поліції – понад 30 тисяч (21,8%– офі-
цери), а в Національній гвардії – понад 4 тисяч (6,2% – військо-
вослужбовців-жінок) , а службу в Збройних силах України про-
ходять 25 тисяч жінок, у військових частинах бойового складу 
служать понад 9 тисяч жінок. 

Сучасні жінки створюють для себе такий образ: успішне 
поєднання професійних і сімейних обовʼязків, уміння спілкува-
тися з людьми, економічна самостійність, високий рівень куль-
тури й інтелекту, професійна компетентність, прагнення роби-
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ти карʼєру Усе це жінка намагається втілити у правоохоронній 
діяльності. Жінки-правоохоронці характеризуються цілеспря-
мованістю та послідовністю, тим, що вміють робити водночас 
декілька справ, звикають брати на себе відповідальність, вхоп-
люють нюанси та аналізують ситуацію, стають більш комуні-
кабельними [5, с. 6]. 

Ми можемо відзначити значні зрушення у наболілому 
питанні гендерної рівності. Жінка охоче може посвятити себе 
улюбленому фаху і найважливіше це те, що є можливість  
працювати не по необхідності та застарілим стереотипам, а за 
покликанням без вагань та страхів. 
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РОЗМЕЖУВАННЯ ДЕФІНІЦІЙ  

«ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ»  
ТА «ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ» 

 
Сучасний вектор на євроінтеграцію означає перехід  

України до європейських стандартів та цінностей, що являє 
собою складний шлях формування демократичного суспіль- 
ства з принциповим переглядом змісту норм адміністративно-
го права.  
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В умовах необхідного розширення демократії, децентра-
лізації влади державне управління реформується в публічне, 
з  характерними для нього властивостями широкого залучення 
громадськості, сервісного призначення й транспарентності. 
Дієва участь широкого кола представників різних соціальних 
сфер – політики, владних інституцій, науково експертного се-
редовища, громадянських обʼєднань у здійсненні публічного 
управління, перетворює його у складний процес пошуку спіль-
них рішень, досягнення консенсусу тощо [1, с. 6]. Водночас, ве-
дучи мову про публічне управління неможливо не згадати по-
ложення Конституції України, де закріплено, що державна вла-
да в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, 
виконавчу та судову [2]. 

Проблемами державного управління, публічного управ-
ління та політичної діяльності займались і продовжують за-
йматися наступні вчені-адміністративісти: О. М. Бандурка, 
А. Т.  Комзюк, О. Ю. Салманова, Р. С. Мельник, В. М. Бевзенко, 
І. С.  Гриценко, Р. О. Куйбіда, Т. О. Коломоєць та інші.  

Аналіз будь-якої категорії починається із змістовного ви-
вчення даної дефініції та визначення, насамперед, його приро-
ди. Так, В. М. Бевзенко та Р. С. Мельник зазначають, що транс-
формаційні перетворення, які відбуваються в українському  
суспільстві протягом двох останніх десятиліть, призвели до 
необхідності заміни категорії «державна влада» на поняття 
«публічна влада». Одразу зазначимо, що йдеться не про зник-
нення категорії «державна влада», а про її заміщення більш  
ємним терміном «публічна влада», одним зі складових елемен-
тів якого залишається влада державна [3, с. 16]. 

Синонімом до дефініції «публічне управління» є поняття 
«публічне адміністрування». Як вдало зазначає Р. С. Мельник, 
термін «публічне адміністрування» сьогодні застосовується 
переважно на теоретичному рівні. У текстах вітчизняних нор-
мативних актів він не вживається. Його синонімом є категорія 
«управління». Необхідність заміни терміна «управління» кате-
горією «адміністрування» повʼязана із зміною призначення  
адміністративного права, яке дедалі формується виходячи з 
так званої «людино центристської ідеології», яка власне і вима-
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гає заміни поняття «управління» категорією «адміністрування» 
[3, с. 39]. 

Під політичною діяльністю ми розуміємо діяльність, що 
здійснюється субʼєктами політики в межах їх повноважень, 
що  ґрунтуються на відповідних політичних інтересах.  

Базуючись на вище зазначеному принципі поділу влади 
на три гілки: законодавчу, виконавчу та судову необхідно за-
значити, що кожна реалізується у відповідній формі. Так, для 
законодавчої гілки влади – це законотворчість, для виконав-
чої  – публічне управління (адміністрування), а для судової – 
здійснення правосуддя. Як вдало зазначає Р.С. Мельник, назва-
ні види державної влади та відповідні їм форми реалізації цієї 
влади, виходячи, із сутності принципу поділу влади, не можуть 
обʼєднуватися, оскільки це буде мати своїм наслідком узурпа-
цію влади [4, с. 51–52]. Тобто, правом на законотворчу діяль-
ність наділена лише законодавча влада, публічне управління 
(адміністрування) здійснює переважно влада виконавча, а від-
повідно до чинного законодавства виключно судовій гілці вла-
ди належить функція здійснення правосуддя. 

Відповідно до чинного законодавства України виконавча 
влада реалізує Конституцію та закони України, що приймає 
Верховна Рада України. В цьому контексті варто зазначити, що 
поряд зі здійсненням виконавчою владою своїх повноважень та 
реалізацією публічного управління, вона також реалізує полі-
тичні рішення, що складають зміст політичної діяльності. Тому, 
виникає необхідність щодо розмежування даних категорій. Так, 
відповідно до ч. 3 ст. 6 Закону України «Про Кабінет Міністрів 
України», посади членів Кабінету Міністрів України належать 
до політичних посад, на які не поширюється трудове законо-
давство та законодавство про державну службу. До посад чле-
нів Кабінету Міністрів України входять: Премʼєр-міністр Украї-
ни, Перший віце-премʼєр-міністр України, віце-премʼєр-міністри 
та міністри України [5]. 

Тому, політична діяльність не входить до змісту поняття 
публічне управління, а тому не може регулюватися нормами 
адміністративного права. Наприклад, до політичної діяльності 
можна віднести виступи керівників центральних органів вико-
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навчої влади на засіданнях парламенту у межах «Дня Уряду 
України». Наголосимо, що подекуди доволі складно провести  
розмежування між публічним управлінням та політичною  
діяльністю [4, с. 53]. 

Важливим є також і те, що політичні рішення далеко не 
завжди є предметом контролю Конституційного Суду України. 
У чималій кількості випадків перевірку їх законності здійсню-
ють адміністративні суди. Так, наприклад, у порядку адмініст-
ративного судочинства оскаржується рішення Президента 
України, повʼязане з реалізацію його конституційних повнова-
жень щодо призначення на посаду та звільнення з посади суд-
дів Конституційного Суду України [4, с. 53]. 

Аналіз особливостей згаданих вище форм діяльності вла-
ди дає підстави дійти висновку, що така діяльність за своєю 
природою є публічною та має зовнішнє вираження в обʼєктив- 
ній дійсності, тобто має на меті своє зовнішнє спрямування, що 
реалізується в рамках певних повноважень, але за межами від-
повідного органу. 

Таким чином, попри здійснення органами виконавчої 
влади публічного управління (адміністрування), вони ще реа-
лізовують політичні рішення, що дає підстави для їх розмежу-
вання (оскільки деякі посади мають політичну природу, попри 
належність до виконавчої гілки влади). Адже коли мова йде 
про публічне адміністрування, розуміється принцип влади та 
підпорядкування, що не є властивим для політичної діяльності.  
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СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАПОВІТОМ  

В УКРАЇНІ 
 

Спадкове право займає важливе місце в житті кожної лю-
дини. Упродовж свого життя кожне покоління людей нама- 
гається накопичити певні матеріальні блага, а також набути 
власні нематеріальні активи, щоб забезпечити благополуччя 
своєї родини та майбутнє наступного покоління для гідного 
продовження роду та їх матеріального статку. Тема є актуаль-
ною, оскільки рано чи пізно зі спадкуванням стикається біль-
шість громадян. Спадкове право як підгалузь цивільного права 
являє собою сукупність встановлених державою правових 
норм, які регламентують порядок та умови переходу майнових 
прав та обовʼязків померлого громадянина до інших осіб [1]. 

Спадкове право характеризується сукупністю юридичних 
актів, що визначають підстави, порядок та наслідки здійснення 
(нездійснення) своїх прав субʼєктами спадкових правовідносин. 
Воно гарантує здійснення права на спадкування і тісно 
повʼязане з особою учасника таких відносин. Спадкодавець не є 
субʼєктом таких відносин. 

У заповіті реалізація субʼєктивного права може бути об-
межена. Зокрема, усунення спадкоємця від права на спадкуван-
ня у разі позбавлення життя спадкодавця або замаху на його 
життя, ухилення спадкоємця від надання допомоги спадкодав-
цеві, який через хворобу, похилий вік перебував у безпорадно-
му стані тощо [2]. 

Право на спадкування має певні ознаки, які залежать не 
лише від самого права спадкоємця на спадщину, а й від його 
волевиявлення: скористатись або не скористатись своїм пра-
вом (прийняти спадщину чи відмовитись від неї). Закономірно, 
що квартиру, садибу, автомобіль без права власності спадкода-
вця на ці обʼєкти на час відкриття спадщини неможливо  
успадкувати. 
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Спадкування є загальним (універсальним) правонаступ-
ництвом, оскільки права та обовʼязки померлого перехо- 
дять до  спадкоємців одночасно як єдине ціле. Спадкоємець  
не може прийняти лише частину прав, а від інших відмовитися. 
Це – безпосереднє правонаступництво, оскільки спадкоємці 
одержують права та обовʼязки безпосередньо після померлого 
на підставі акта прийняття спадщини. За чинним національним 
законодавством України спадкування здійснюється за запові-
том або за законом [2].  

Питання щодо того, якими критеріями має керуватися 
законодавець, визначаючи коло спадкоємців за законом, одне 
із найбільш спірних у цивілістичній літературі. Так, Г. Ф. Шер-
шеневич, визначаючи дві засади спадкування за законом –  
сімейні і родинні, вважав, що пріоритет необхідно надавати 
сімейним засадам, оскільки фізіологічний звʼязок не завжди 
збігається із звʼязком духовним. Ще окремі дореволюційні ро-
сійські цивілісти висловлювалися про доцільність обмеження 
кола спадкоємців при спадкуванні за родовими ознаками. Так, 
М. Я.  Пергамент зазначав необхідність встановлення певної 
межі, за якою родичі вже не будуть братися до уваги, а спадщи-
на переходитиме до держави, міста, громади, установи чи фон-
ду, який має соціально, освітянську чи філантропічну мету, 
тобто в тому чи іншому вигляді переходить суспільству, країні, 
народу . Безмежність розширення кола спадкоємців за законом 
може призвести до того, що спадщину отримають особи, які 
навіть гадки не мали про існування спадкодавця, яких 
А. А.  Бугаєвський свого часу іронічно називав «спадкоємцями, 
які сміються». 

У чинному законодавстві України встановлено пʼять черг 
спадкоємців за законом. До них законодавець відносить: дітей 
спадкодавця, подружжя, яке його пережило, батьків, братів 
та  сестер, бабу, діда, дядька, тітку, членів сімʼї спадкодавця, 
родичів до шостого ступеня споріднення та утриманців  
спадкодавця.  

При визначенні осіб, які належать до дітей подружжя,  
батьків, а також дитини померлого, яка народилася вже після 
його смерті, слід керуватися нормами сімейного законодавства. 
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Законодавець вживає термін «дитина» як факт походження 
особи від певних батьків і наявність між ними споріднення 
першого ступеня. Формулу законодавця, яка визначає спадко-
ємця як «особу, яка була зачата за життя спадкодавця і наро-
джена живою після відкриття спадщини», М. Ю. Барщевський 
вважає не зовсім вдалою, оскільки дитина спадкодавця не мо-
же бути зачата не за його життя. На це твердження Є. І. Фурса 
зазначає, що така позиція не враховує сучасного рівня науки, 
зокрема, генетики, і в свою чергу пропонує чітко регламенту-
вати поняття біологічних батьків у законодавстві і в спадково-
му праві зокрема [3].  

Спадкування, як і будь-який інший соціальний феномен, 
виконує не лише покладені на нього суспільно-корисні функції. 
Можливість визначити долю майна після смерті і передати  
його в спадщину – є однією із найважливіших гарантій стабіль-
ності відносин приватної власності. Принципове значення для 
будь-якого суспільства має конкретне вирішення питання 
про  участь громадян у справедливому розподілі майнових благ 
і про долю таких благ після їх смерті [4]. 

Поділ спадкування на два самостійних види не означає 
перевагу заповіту над спадкуванням за законом та їх нерівність 
за правовими наслідками для спадкоємців. Заповіт як і спадку-
вання за законом мають однакову юридичну силу. Сучасний 
стан спадкового законодавства дає можливість зробити висно-
вок, що, воно дає можливість особі обрати для себе прийнятну 
форму розпорядження своїм майном на випадок смерті, забез-
печити належний захист прав та законних інтересів усіх учас-
ників спадкових правовідносин. 
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ПРАВООХОРОННА ТА ПРАВОЗАХИСНА  

ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ 
 

Правоохоронна функція держави полягає у забезпеченні 
конституційного порядку, національної безпеки, правового  
порядку, вона спрямована на охорону конституційних прав 
і  свобод людини і громадянина, а також на відновлення пору-
шених прав. Правоохоронна діяльність – державна правомірна 
діяльність, що полягає у впливі на поведінку людини або групи 
людей з боку уповноваженого державою органу (їх посадових 
осіб) шляхом охорони правопорядку, виявлення або розсліду-
вання порушення права, відновлення права з обовʼязковим  
дотриманням встановлених у законі процедур цієї діяльності. 
Така діяльність має специфічні ознаки [1, с. 186]. 

Головна ознака правоохоронної діяльності полягає у здат-
ності компетентних органів держави охороняти права фізич-
них або юридичних осіб певними юридичними процеду- 
рами. При цьому до правопорушників може застосовуватися 
правомірний примус. Протидія правоохоронній діяльності  
є небажаною, а в певних випадках, передбачених законом, осо-
би, які перешкоджають правоохоронній діяльності, можуть  
бути притягнуті до відповідальності. 

У процесі правоохоронної діяльності можуть бути вико-
ристані тільки офіційні (офіційна інформація) і правомірні 
(правомірним шляхом встановлені факти тощо) засоби впливу. 
Неофіційна інформація може бути використана тільки в інте-
ресах держави, а не органу, який її використовує. Проте вико-
ристати такі дані для погіршення захисту прав і свобод людини 
правоохоронний орган не має права, оскільки конституційні 
права і свободи людини, громадянина не можуть бути обмежені, 
крім випадків, передбачених Конституцією України (ст. 64) [2]. 

Вона вказує на те, що способи здійснення правоохоронної 
діяльності складаються із спеціально встановлених юридичних 
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процедур. Порушення посадовими особами правоохоронних 
органів встановлених процедур визнається суттєвим порушен-
ням процесуального законодавства і завжди тягне до визнання 
дії правоохоронного органу неправомірною. Усі процедури 
правоохоронного призначення є формально визначеними, во-
ни мають протокольну форму. Це означає, що будь-яка проце-
суальна дія (допит, обшук, затримання підозрілого, предʼяв- 
лення звинувачення тощо) має протоколюватися, при цьому 
вимоги до складання протоколу є однаковими для всіх учасни-
ків кримінального, цивільного судочинства або з провадження 
адміністративних правопорушень. Це стосується вимог до 
складання процесуальних актів усіма субʼєктами правоохорон-
ної діяльності: прокурора, слідчого, органу дізнання, контро-
люючого органу [3, с. 112]. 

Ще однією ознакою правоохоронної діяльності визнаєть-
ся статусна (професійна) ознака уповноваженою державою 
особи. Здійснювати таку діяльність (виявляти та розслідувати 
злочин, підтримувати правопорядок, забезпечувати кон-
ституційний порядок і національну безпеку тощо) може тільки 
компетентна, процесуально уповноважена державою службова 
особа, яка позбавлена права займати будь-яку іншу посаду або 
займатися іншою діяльністю (окрім наукової та творчої діяль-
ності) й делегувати свої повноваження іншій особі. 

Правозахисна діяльність полягає у захисті прав та інте-
ресів громадян України, іноземців, осіб без громадянства (як 
юридичних, так і фізичних осіб) відносно спірних питань їхніх 
прав і охоронюваних інтересів, а також у наданні правової до-
помоги від обвинувачення, посилення правових гарантій охо-
рони прав і свобод від втручання органів влади та управління. 

Потреба в існуванні інститутів з правозахисної діяльності 
пояснюється цілою низкою взаємоповʼязаних чинників. 

По-перше, тим, що гарантування охорони прав громадян 
стало одним із принципів правової системи та державного 
життя, що знайшов відображення в Конституції. Діяльність 
державних органів і окремих службових осіб свідчить про те, 
що, самостійно виконуючи свої професійні функції і завдання, 
вони часто-густо порушують конституційні права та право-
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мірні інтереси фізичних і юридичних осіб. Тому захист прав 
громадян потрібен, незважаючи на наявність системи конт-
ролю за законністю з боку суду, органів прокуратури та інших 
уповноважених на це органів. 

По-друге, міжнародні політико-правові інститути приді-
ляють все більше уваги правам людини в посттоталітарних 
країнах. Для Української держави дотримання міжнародних 
стандартів з прав людини стало одним із пріоритетів внут-
рішньої політики. Про це свідчить прийняття в нашій країні 
політичних документів з концептуальних питань розвитку де-
мократії, захисту прав людини, проведення судово-правової 
реформи. 

По-третє, правозахисні інститути є незалежними від  
державних органів; для них характерна відкритість, вільний 
доступ для всіх, хто потребує захисту своїх прав і свобод.  
Механізми захисту прав і свобод громадян виникають у процесі 
взаємодії органів влади та громадянського суспільства і це ста-
ло реальним гарантом від відомчого або неправомірного втру-
чання [4, с. 82]. 

Правозахисна функція, яку виконують державні й недер-
жавні органи, має багато складових. Це, зокрема: розʼяснення 
громадянам їхніх прав та обовʼязків; надання юридичної допо-
моги; представництво в суді, правоохоронних органах тощо. 

Державним органом, який повинен сприяти розвитку 
юридичних послуг з метою реалізації прав, свобод і законних 
інтересів громадян та юридичних осіб, надання їм платних  
послуг правового й технічного характеру є Міністерство юс-
тиції України та його органи на місцях. До складу органів  
юстиції належать органи з виконавчого провадження, органи 
реєстрації актів громадянського стану, органи державної ре-
єстрації нормативно-правових актів громадських обʼєднань, 
а  також нотаріат.  

У правовій конституційній державі правоохоронна та 
правозахисна діяльність є дуже близькими за змістом і значен-
ням. Водночас у перехідних державах чи державах з необмеже-
ною владою необхідність охорони встановленого в державі 
правопорядку вступає в конфлікт з утвердженням універсаль-
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ного принципу верховенства права, що виявляє себе в межах 
правозахисної діяльності. Створення відповідних правових умов, 
адекватної нормативно-правової бази для існування й розвитку 
вільного громадянина є першочерговим напрямом державної 
політики. Водночас досвід існування та розвитку незалежної 
української держави свідчить: відсутність ефективного механіз-
му забезпечення реалізації законодавства про права людини, 
чинної системи державних і недержавних органів, що забезпе-
чують реалізацію цього законодавства, призводить до небажа-
них наслідків. Справді, прийняття справедливих законів на ос-
нові Конституції та відповідно до неї є важливим завданням, що 
має засвідчувати реальне визнання й забезпечувати ефективну 
дію принципу верховенства права в Україні [5, с. 62]. 
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і  свобод громадян, передбачений чинним законодавством 
України та відомчими наказами МВС України [4]. 

При отриманні органом поліції повідомлення про особу, 
яка зникла безвісти, забезпечується виїзд на місце події слідчо-
оперативної групи (СОГ). До складу СОГ включається слідчий 
(старший СОГ), співробітник оперативного підрозділу, інспек-
тор-криміналіст, а також, по мірі необхідності, кінолог зі служ-
бовим собакою [3]. Рішення про застосування службового соба-
ки на місці події приймає слідчий, на підставі інформації (реко-
мендацій) кінолога про доцільність такого застосування. 
Участь кінологів з собаками в складі слідчо – оперативних груп 
під час оглядів місць подій, пошуку і затримання злочинців, 
виявлення трупів, встановлення місця знаходження безвісти 
зниклих, є основною функцією кінологічних підрозділів Націо-
нальної поліції України. З метою належного та оператив- 
ного розкриття кримінальних правопорушень в кінологічних 
центрах і при чергових частинах у складі слідчо-оперативних 
груп окремих підрозділів поліції організовується (по можливо-
сті) цілодобове чергування кінологів з підготовленими і закрі-
пленими за ними службовими собаками для виїзду на місця 
подій [4]. 

Для розшуку осіб по запахових слідах залучаються спе- 
ціально підготовлені розшукові собаки, яких найчастіше вико-
ристовують при повідомленнях про кримінальні злочини [4]. 

На практиці виїзд кінолога із розшуковою собакою на мі-
сце події за фактом повідомлення про безвісне зникнення гро-
мадян можливий не завжди. Наприклад: неможливість застосу-
вання кінолога із собакою через погані погодні умови, а так-же 
непрофесійна оцінка старшим СОГ обставин зникнення та об-
становки на місці події. Слід підкреслити той факт, що в біль-
шості випадків, місцем події є місце проживання розшукувано-
го, де є запахові сліди на особистих речах зниклого безвісти 
(ліжко, одяг, предмети туалету і т. д.). Своєчасне залучення кі-
нолога із розшуковою собакою за даними фактами дозволяє 
значно економити час, позбавити слідчі і оперативні органи 
Національної поліції від необхідності додаткового залучення 
сил і засобів, спрямованих на прочісування прилеглої до місця 
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події території, встановлення можливого маршруту слідування 
безвісти зниклого, шляхи виносу тіла і т. д., тобто оптимізувати 
діяльність ряду підрозділів в подальшому. 

Виходячи з практичного досвіду автора, можливо сфор-
мулювати такі недоліки при роботі слідчо-оперативних груп, 
коли кінолог із собакою не застосовувався: несвоєчасне надан-
ня допомоги безвісно зниклій особі, яка стала жертвою нещас-
ного випадку і опинилася в безпорадному стані; неможливість 
силами членів СОГ відшукати труп на прилеглій до місця події 
території; неможливість пройти по маршруту слідування безві-
сно зниклого і своєчасно встановити і допитати свідків; необ-
хідність повторного огляду місця події з метою відшукання 
та  вилучення речей і предметів, що мають значення по кримі-
нальному провадженню і які раніше не були знайдені. 

Документом звітності роботи кінолога на місці події є акт 
застосування службового собаки [4]. Цей документ долучається 
до матеріалів кримінального провадження таким же чином 
як  і  інші документи з відпрацювання місця події членами СОГ. 
У  даному акті, серед загальних реквізитів, кінологом вказуєть-
ся мета застосування розшукового собаки (пошук безвісти 
зниклого або трупа) і результат цієї роботи. При чому схемати-
чно відображається робота (пересування) службового собаки 
на місці події, тобто відображається маршрут її проходження 
з  привʼязкою до адрес і зазначенням місця, де собака знайшла 
предмети (в т.ч. людину або труп), що представляють слідчий 
інтерес або втратила слід. Маршрут прямування службового 
собаки на місці події відпрацьовується оперативним співробіт-
ником з членів СОГ, у чиї обовʼязки входить здійснення поквар-
тирного і подворового обходу з метою встановлення свідків 
скоєного кримінального правопорушення, збору відомостей, 
які можуть бути використані як докази, встановлення часу, мі-
сця і обставин безвісного зникнення особи, а також маршрут 
його слідування або шляхи відходу злочинців [3]. Встановлені 
адреси та анкетні дані на осіб, які можуть становити слідчий 
(оперативний) інтерес, фіксуються у протоколах слідчих дій 
і  в  подальшому по ним можуть проводитися різні гласні  
(негласні) слідчі (розшукові) заходи.  
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Слід звернути увагу на те, що в ході здійснення подаль-
ших слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення 
місця знаходження безвісно зниклої особи, також може виник-
нути необхідність у використанні розшукових собак (напри-
клад, прочісування великих лісових або степових масивів, га-
ражних кооперативів тощо ) В даному випадку, за ініціативою 
зацікавлених в розшуку сторін, можливо задіяти приватні  
кінологічні центри або клуби. Дані організації мають можли-
вість залучити для пошуку безвісти зниклої особи одночасно 
необхідну кількість кінологів із собаками за домовленістю 
із  замовником. 

Підсумовуючи вищевказане, слід зазначити, що викорис-
тання розшукових собак незамінне як в боротьбі зі злочинніс-
тю в цілому, так і в розшуку безвісно зниклих осіб зокрема.  
Згідно з чинним КПК України, процесуальними джерелами до-
казів є показання, речові докази, документи, висновки експер-
тів [2, с. 42]. Завдяки застосуванню службових собак, забезпе-
чується швидкість отримання цих фактичних даних, що сприяє 
швидкому встановленню місця знаходження безвісно зникло-
го. Свідки встановлюються при відпрацюванні маршруту слі-
дування службової собаки, речові докази (речі безвісно зникло-
го, сліди злочину) виявляються під час роботи кінолога із соба-
кою на місці події. У разі встановлення особи, яка перевіряється 
на причетність до скоєння злочину, враховуються обставини 
кримінального провадження і може бути проведена одороло- 
гічна експертиза [1, с. 79]. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ  

ЗАКОНОДАВЧОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ 
 

Жодне суспільство не живе без законів. За давніх часів це 
були звичаї, а з розвитком суспільства вони виражалися у но-
вих формах: статутах, збірниках, кодексах. О. Бальзак говорив: 
«Закони – розум держави». Дійсно процес законотворчості 
є  одним із найважливіших напрямків у розвитку України, як 
соціальної, демократичної та правової держави. Перш за все, 
це  сприяє забезпеченню життєдіяльності держави та кожного 
громадянина окремо, досягненню основних цілей держави та 
врегулюванню суспільних відносин. 

Слушно зазначає В. М. Кудрявцев: «В законі закріплюєть-
ся те, що уже виправдало себе на практиці, сформувалось як 
оптимальна форма поведінки» [1]. Процедура перетворення 
ідеї закону на сам закон є предметом законодавчого процесу. 
Отже, законотворчий процес – це технологія прийняття закону. 
І законотворчий процес, у порівнянні із законодавчим, значно 
розширений процесом пізнання, аналізу, оцінок правостворю-
ючих факторів, діяльністю органів державної влади по ство-
ренню проектів законів, прогнозуванню, плануванню законо-
давства і багатьма іншими аспектами, що закінчується проце-
сом прийняття і підписання закону. 

У спеціальній літературі, як правило, вирізняють чотири 
стадії законодавчого процесу: 1) внесення законопроекту (за-
конодавча ініціатива); 2) розгляд (обговорення) законопроек-
ту; 3) прийняття закону; 4) промульгація і видання закону [2]. 

Аналіз правової бази, що визначає законодавчу процеду-
ру дає підстави дійти висновку про відсутність єдиного механі-
зму системного регламентування законотворчої діяльності. 
Стислість та не конкретність правових норм, що закріплюють 
процедуру прийняття законів, обумовлює прийняття неякісних 
нормативно-правових актів. 
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Доречно також наголосити на значній роботі у дослі-
дженні даного питання здійсненого Всеукраїнською громадсь-
кою організацію «Комітет виборців України», учасники якої 
у  статистичних показних надають результати діяльності Вер-
ховної Ради України за 2017 р. Так, у 2015 р. у Верховній Раді 
України за рік було зареєстровано понад 4 тис. законопроектів, 
у 2016 р.– 3,2 тис., а в 2017 р. – майже вдвічі менше, 2,3 тис., при 
цьому в 2017 р. прийнято лише 162 закони. Також зокрема ав-
тори відповідних досліджень підкреслюють, що в середньому 
за один рік українські народні депутати ініціюють 1,8 тис. про-
ектів законів, при цьому в парламентарі Норвегії в середньому 
ініціюють 5 законопроектів на рік, Швейцарії – 6, Греції – 
13,  Австрії – 46, Великобританії – 66, Ісландії – 71, Данії – 74, 
Португалії – 115, Бельгії – 227, Фінляндії – 257, Франції – 337, 
Італії – 644 [3, c. 1, 7]. 

В рамках обраної проблематики, необхідними для враху-
вання, є соціологічні дослідження, проведені у формі підсумку 
за 2016 р. Центром Разумкова, де автори резюмують, що нее-
фективна діяльність законодавчої роботи парламенту обмов-
лена рядом причин, серед яких варто згадати: наявність фактів 
політичної корупції, окрема «купівля» голосів для необхідних 
голосувань, прийняття важливих для реформування законів 
під очевидним тиском та за системного опору з боку різних  
політичних і ділових груп (яскравим прикладом є рішення 
про  запровадження електронного декларування майна поса-
дових  осіб).  

Більше того, український парламент досить часто прий-
мав одним голосуванням законопроекти «за основу і в цілому», 
навіть якщо це заборонено Регламентом (відповідний порядок 
голосування був застосований до голосування за проект Зако-
ну України «Про судоустрій і статус суддів») [4, c. 7]. Уваги та-
кож потребує питання належного виконання обовʼязків народ-
ного депутата України, а саме участь у пленарних засіданнях, 
профільних комітетах та виборцями.  

Важливим є також питання законодавчої ініціативи, 
оскільки без розуміння правової природи цього інституту, про-
блемних питань механізму реалізації права уповноважених 
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субʼєктів на подання і розгляд законопроектів, неможливе вдо-
сконалення законотворчої діяльності в цілому. Незважаючи на 
поширеність терміну «законодавча ініціатива», залишається 
чітко не визначеним його суть, форми та етапи реалізації. Ана-
лізуючи законодавство України та ґрунтуючись на основному 
процесуальному документі, за яким відбувається законодавчий 
процес – Регламенті Верховної Ради України, можна дійти та-
кого висновку, що законодавча ініціатива – це початкова стадія 
законодавчого процесу, яка реалізується шляхом подання упо-
вноваженими субʼєктами до парламенту проектів про прийн-
яття нових законів, зміну чи скасування чинних. Проте законом 
не визначено умови внесення та вивчення законодавчих про-
позицій з концепцією майбутнього законопроекту, хоча інші 
нормативно – правові акти визнають їх однією з форм законо-
давчої ініціативи. 

Потреба у підвищені якості законів, обумовлює необхід-
ність вироблення та затвердження єдиних правил застосуван-
ня законодавчої техніки. Від цього буде залежати ефективність 
законодавства в цілому, його правильне розуміння та належне 
застосування.  

Крім того, це неможливе також без чіткості та узгодже-
ності норм щодо ініціювання законопроектів, їх розгляду та 
затвердження. Звичайно, це повинні бути такі правила, які 
створені на основі вивчення сучасної технології прийняття  
законів, врахування передових світових зразків здійснення за-
конодавчої діяльності. 

Досліджувана тема є більш широкою і складною, що зу-
мовлює потребу всебічного дослідження такого соціального 
явища як законодавчий процес.  

Поряд із тим, в рамках сказаного, можна дійти висновку, 
що законотворчий процес в нашій державі (у його сучасному 
вигляді) – не забезпечує належне правове регулювання суспі-
льних відносин.  

«Стан речей», який прослідковується у процесі вітчизня-
ного законотворення, хоч і обумовлений низкою обʼєктивних, 
але негативних факторів, спотворює суть законодавчої функції 
парламенту, трансформуючи поле законодавчого процесу в за-
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сіб отримання певними діловими групами політичних, еконо-
мічних та інших привілеїв. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ  

ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ПРОТИДІЇ  
ОДЕРЖАННЮ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ  

СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ 
 

Корупція в Україні є результатом історичного розвитку 
суспільства та держави. В останнє десятиліття вона набула  
небаченого масштабу і впливу на політичні, економічні та інші 
соціальні процеси в нашій державі. Важливого значення набу-
ває розмежування соціального розуміння співвідношення  
таких суспільних явищ як корупція, хабарництво, вимагання 
неправомірної вигоди, оскільки досить часто у науковій літе-
ратурі, у публікаціях ЗМІ ці поняття вживаються як синоніми. 

Загальновідомо, що корупція у всіх своїх проявах (полі-
тична, економічна, соціальна) підриває авторитет державної 
влади, спричиняє недовіру населення у бажанні та здатності 
державних органів до встановлення загальної соціальної рів-
ності, законності та справедливості у суспільстві. О. Гуров  
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вважає корупцію однією з обовʼязкових ознак організованої 
злочинності. Це не просто давання чи одержання хабара за на-
дання будь-якої послуги, а «постійний звʼязок посадових осіб 
з  організованими злочинцями» [1, с. 22]. Його думку поділяють 
О.  Філімонов та М. Корнієнко, які зазначають, що часто органі-
зована злочинність і корупція повʼязані настільки тісно, що 
це  дає підстави вченим визнавати корупцію однією із ознак 
організованої злочинності [2, с. 38]. 

Субʼєктивною передумовою існування корупції в цілому 
та її форм є схильність певної частини людей задовольняти 
життєві потреби у протиправний спосіб: від цілеспрямованого 
проникнення у владні структури з метою досягнення відповід-
них цілей шляхом зловживання владою ˗ до проявів ситуатив-
ного використання влади в особистих чи групових інтересах. 
Існуюча можливість порушувати закон створює сприятливі 
умови для корумпування суспільних відносин.  

Правовими чинниками, які можуть виступати як загальні 
причини і умови одержання неправомірної вигоди службовою 
особою, є:  

недоліки і непрозорість нормативно-правового урегулю-
вання суспільних відносин, що призводить до свавілля службо-
вих осіб державних органів;  

правова неврегульованість здійснення системного конт-
ролю за діяльністю службових осіб публічної сфери, їх дохода-
ми та витратами;  

система вибіркового підходу застосування правових 
норм.  

Серед інших факторів необхідно відзначити: відсутність 
дієвої системи громадського контролю за діяльністю органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування, їх поса-
дових та службових осіб, політичних діячів, та запобіжних  
заходів із нейтралізації можливої протиправної діяльності 
[3,  с. 189].  

Дослідження соціально-значимих ознак вимагання непра-
вомірної вигоди як однієї із форм прояву корупції для операти-
вно-розшукової діяльності, як науки, дає можливість зрозуміти 
явище у комплексі його соціальних факторів та проявів нега-
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тивного впливу на суспільні відносини у цілому. Зазначене 
сприяє виявленню ключових елементів корупційних відносин, 
цілеспрямований вплив на які в процесі оперативно-розшу- 
кової діяльності дасть можливість нейтралізувати проблему та 
мінімізувати настання суспільно небезпечних наслідків. 

Попри зусилля щодо реформування Національної поліції, 
вжиті заходи не дали відчутних позитивних результатів у сфері 
протидії корупційній злочинності. Складна криміногенна ситу-
ація в економічній сфері країни зумовлена низкою політичних, 
економічних, організаційно-управлінських факторів. Це потре-
бує і відповідного вжиття комплексних заходів щодо правового 
реформування підрозділів Департаменту захисту економіки 
(ДЗЕ). Удосконалення структурно-функціональної спрямовано-
сті діяльності ДЗЕ у сучасних умовах передбачає подальше пог-
либлення функцій, що забезпечують протидію корупційній 
злочинності. 

Чимало науковців зазначають, що ефективність протидії 
економічній злочинності повʼязана насамперед із удоскона-
ленням податкового законодавства, яке виконуватиме стиму-
люючу функцію і не обмежуватиме виробника. Це ліквідує  
підґрунтя економічної злочинності – тіньову економіку [4, 
с.  253]. Зважаючи, що корупційна злочинність домінує саме 
в  економічній сфері, логічним буде зменшення службових  
злочинів. 

Для попередження і подолання службових злочинів (оде-
ржання неправомірної вигоди службовою особою) важливе 
значення має фінансовий контроль за майновим станом дер-
жавних службовців і громадян з метою виявлення джерел  
кримінального походження їхніх доходів.  

Важлива роль в удосконаленні ОРД відводиться право-
вому статусу працівника оперативного підрозділу криміналь-
ної поліції НП України.  

Одним із основних завдань керівництва МВС має стати 
створення надійних механізмів забезпечення та  гарантування 
безпеки працівника поліції, оперативного співробітника під-
розділу кримінальної поліції, що є складовою політики націо-
нальної безпеки.  
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Про це зазначається як у Конституції України, де безпека 
людини визнана найвищою соціальною цінністю, так і в Стра-
тегії національної безпеки України [5] та Законі України «Про 
національну безпеку України»[6]. 

Функціональним призначенням правової безпеки співро-
бітника оперативного підрозділу Національної поліції є забез-
печення його законних прав у державі, забезпечення функціо-
нування системи захисту від негативного впливу зовнішніх 
і  внутрішніх чинників. 

До зовнішніх чинників ми відносимо незаконні коруп-
ційні вольові акти представників усіх гілок влади (депутат, го-
лова державної адміністрації, слідчий, прокурор, суддя). 

До внутрішніх чинників ми відносимо можливості нега-
тивного впливу на співробітника з боку свого безпосереднього 
чи прямого керівництва, керівництва вищестоящого підрозділу 
Національної поліції з метою перешкоджання його законній 
діяльності через ті чи інші субʼєктивні причини (мотивація та-
кого втручання може бути різною: від непрофесіоналізму, про-
текціонізму, відстоювання своїх чи чужих інтересів, «кришу-
вання», політичної заангажованості, страху втратити посаду 
через можливість оперативної розробки «впливових людей» – 
до корумпованості, чи, навіть, участі в діяльності конкретного 
злочинного угруповання). Основним субʼєктом цього процесу 
є  держава, яка за допомогою власного механізму, а також норм 
права здійснює вплив на суспільні відносини, тим самим ство-
рюючи сприятливі умови для забезпечення реалізації закон-
них  інтересів як співробітника, оперативного підрозділу так 
і  Національної поліції України в цілому.  

Акцентуємо увагу саме на ролі держави, а не МВС Украї-
ни, в цьому процесі, оскільки правова безпека співробітника 
оперативного підрозділу має бути гарантована на найвищому 
державному рівні, законодавчо закріплена, стати одним і єди-
ним правилом, обовʼязковим для виконання будь-яким (грома-
дянином, прокурором, суддею, керівником) і будь-де (в будь-
якій області України). 

На державному рівні необхідно визначити та забезпечи-
ти виконання і контроль за належним станом соціально-
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побутового забезпечення співробітників оперативних підроз-
ділів Національної поліції України, самих оперативних підроз-
ділів, що безумовно сприятиме підвищенню ефективності ви-
конання ними покладених завдань в рази, поряд з цим прямо 
пропорційно зменшиться корупційна складова оперативно-
службової діяльності працівника поліції. Крім того, потрібно 
чітко контролювати політичну незалежність МВС (НП), оскіль-
ки часто інформація, яка здобувається оперативними та інши-
ми підрозділами в ході оперативно-розшукової, аналітично-
розвідувальної діяльності, використовується проти політичних 
конкурентів провладних структур. Найгірше в даній ситуації 
те, що спочатку розглядається політична складова діяння, по-
літична приналежність його субʼєктів, а лише після того даєть-
ся чи не дається дозвіл на вчинення законних дій.  

Таким чином, ефективність оперативно-розшукової дія-
льності безпосередньо залежить від правового статусу опера-
тивника (підрозділу). Якщо правоохоронець впевнений, що 
він  знаходиться під реальним, а не формальним, захистом 
держави, яка уособлює всі гілки влади, його дії будуть точними 
та впевненими, незалежно від статусу злочинця. Останній, 
знаючи про неминучу відповідальність за злочин, буде добре 
зважувати чи потрібно продовжувати займатися протиправ-
ною діяльністю. 
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ЩОДО ПРОБЛЕМ ВЖИВАННЯ  

ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ  
НЕПЕРЕДБАЧЕНИМИ ЗАКОНОМ ОСОБАМИ  

ТА В ЗАБОРОНЕНИХ МІСЦЯХ 

 
Щодня виникає безліч питань, які мають бути врегулю-

ванні належним чином. Так, проблема вживання тютюнових 
виробів ще не втрачала своєї актуальності з року в рік протя-
гом останніх століть.  

За статистикою, що надає Всесвітня Організація Охорони 
Здоровʼя за березень 2018 рік, в світі палять приблизно  
1,3 мільярди людей, що становить 18% всього населення 
та  загальна маса недопалків на планеті за 1 рік становить 
2 520 000 тон [1]. 

Державна служба статистики України опублікувала що-
річний звіт «Самооцінка населенням стану здоровʼя та рівня 
доступності окремих видів медичної допомоги у 2017 році», 
де  за даними звіту, серед населення України (без урахування 
тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, 
м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної 
операції) у 2017 році було 6,3 млн курців [2].  

Відповідно до ч. 2 статті 13 Закону України «Про заходи 
щодо попередження та зменшення вживання тютюнових ви-
робів і їх шкідливого впливу на здоровʼя населення», реалізація 
(продаж) тютюнових виробів, предметів, повʼязаних з їх вжи-
ванням, особам, які не досягли 18 років, а також реалізація 
(продаж) тютюнових виробів в упаковках, що містять менше 
ніж 20 сигарет або цигарок, чи поштучно (крім сигар) заборо-
няються [3]. 

Однак, Український центр Контролю над тютюном звітує, 
що кожен четвертий підліток в Україні викурює першу сигаре-
ту у віці 10 років; Україна є другою країною у світі (після Чилі), 
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де у віці 13–15 років курять більше 30% юнаків і дівчат;  
Україна займає ІІ місце за кількістю викурених сигарет на  
одного громадянина. На кожного українця припадає понад 
2500 сигарет – майже 7 щоденно [2]. 

Крім того, згідно вищеназваного закону, також визначе-
но низку громадських місць, де заборонено куріння тютюнових 
виробів, електронних сигарет і кальянів. Зокрема, курити не 
можна: у ліфтах і таксофонах; у приміщеннях та на території 
закладів охорони здоровʼя; у приміщеннях та на території на-
вчальних закладів; на дитячих майданчиках; у приміщеннях 
та  на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд 
та закладів фізичної культури і спорту; у підʼїздах житлових 
будинків; у підземних переходах; у транспорті загального ко-
ристування, що використовується для перевезення пасажирів; 
у приміщеннях закладів ресторанного господарства; у примі-
щеннях обʼєктів культурного призначення; у приміщеннях ор-
ганів державної влади та органів місцевого самоврядування, 
інших державних установ [3]. 

Проте, недотримання вимог даного характеру спостері-
гається постійно. Курців можна зустріти на міських зупинках, 
за кермом, на пішохідних доріжках, на території навчальних 
закладів, де серед студентів зосереджений значний відсоток 
курців, що скоюють адміністративні порушення, які мають не-
сти за собою відповідні покарання. 

Розмір штрафу визначено Законом «Про заходи щодо по-
передження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх 
шкідливого впливу на здоровʼя населення». У ст. 175-1 КУпАП 
вказано мінімальний та максимальний розмір штрафу:  

за ч. 1 – куріння тютюнових виробів у місцях, де це забо-
ронено законом, а також в інших місцях, визначених рішенням 
відповідної сільської, селищної, міської ради, -тягне за собою 
попередження або накладення штрафу від одного до пʼяти  
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 до 
170  грн); 

за ч. 2 – повторне протягом року вчинення порушення, 
передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже 
було піддано адміністративному стягненню, – тягне за собою 
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накладення штрафу від пʼяти до семи неоподатковуваних міні-

мумів доходів громадян (від 170 грн до 340 грн) [3]. 
Зараз відвідувачі, яким заважає тютюновий дим, можуть 

написати скаргу до Держпродспоживчслужби. Надіслати її  

можна онлайн чи на пошту відомства. От тільки на практиці 
винуватців рідко вдається притягнути до відповідальності [4]. 

Отже, провівши невеликий аналіз та порівнявши норми 
закону з реальністю, можемо дійти висновку, що вживання тю-

тюну є ненормованим та кількість порушників закону і кіль-

кість сплачених штрафів суттєво відрізняться. Це свідчить, 
перш за все, про недостатнє регулювання та відсутність чітко-

го контролю з боку держави, а також, про порушення Закону 
самих громадян. Тому, необхідно покращити роботу відповіда-

льних та уповноважених посадових осіб органів внутрішніх 
справ, яким надано право складати та розглядати протоколи 

про адміністративні правопорушення.  

Цими уповноваженими особами, відповідно до п. 1 ст. 255 

КУпАП (особи, які мають право складати протоколи про адміні-
стративні правопорушення), власне є працівники міліції. А в 

разі порушень, вчинених у  місцях, заборонених рішенням від-
повідної сільської, селищної міської ради – уповноважені особи 

виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад та чле-

ни громадських формувань [5]. 
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ДО ПИТАННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ  

РОБОТОДАВЦІВ 
 

В умовах переходу України до ринкових відносин актуа-
льною постає проблема вдосконалення вітчизняного трудово-
го законодавства, що відіграє важливу роль у забезпеченні  
матеріального рівня населення, його подальшого соціального 
розвитку. Одним з основних субʼєктів трудових правовідносин 
вважається роботодавець.  

Для формування в Україні ринкової моделі трудових від-
носин роль роботодавця є ключовою. На відміну від працівника 
він є більш універсальним субʼєктом-трудового права, оскільки 
бере участь не тільки у власне трудових відносинах (індиві- 
дуальних), а й у колективно-трудових та інших правовідноси-
нах, що тісно повʼязані з трудовими. Його діяльність спрямова-
на на наповнення трудових відносин реальним змістом.  

Для національного трудового права та законодавства по-
няття «роботодавець» є новим. У законодавстві України періо-
ду набуття незалежності й початку переходу до ринкових засад 
функціонування економіки досить часто вживався термін 
«власник підприємства, установи, організації або уповноваже-
ний ним орган».  

Переважно цей термін вживався (і до цього часу вжива-
ється) в нормативно-правових актах у галузі трудового права 
та права соціального захисту [3, с. 21–22]. Водночас зміст цього 
терміну законами та іншими нормативно-правовими актами 
не  визначено. Законодавець це обґрунтовує тим, що його 
зміст  є достатньо зрозумілим і не потребує спеціального ви-
значення нормативно-правовими актами. 

Правове становище роботодавця у трудовому праві відо-
бражає його трудова правосубʼєктність, яка містить: трудову 
правоздатність, дієздатність, трудові права та обовʼязки, а та-
кож трудову деліктоздатність. Усі ці елементи виникають  
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одночасно і перетворюються у трудову правосубʼєктність.  
Ядром трудової правосубʼєктності роботодавця є трудові права 
й  обовʼязки. 

Проект ТК України (ст. 26) передбачає основні права ро-
ботодавця, перелік яких є виправданим, оскільки значно роз-
ширює права роботодавця та сприяє врахуванню його інтересів 
у трудових відносинах.  

Чинний КЗпП України не достатньо системно визначає 
трудові обовʼязки роботодавця, зокрема, передбачає, що остан-
ній повинен правильно організувати роботу працівників, ство-
рювати умови для зростання продуктивності праці, забезпечу-
вати трудову і виробничу дисципліну, неухильно дотримувати-
ся законодавства про працю і правил охорони праці, уважно 
ставитися до потреб і запитів працівників, поліпшувати умови 
їх праці та побуту.  

Проект ТК України (ст. 27) розширює перелік основних 
обовʼязків роботодавця. А також визначає, що роботодавці, 
які  є фізичними особами, мають такі ж трудові права та такі 
ж  обовʼязки. Також проект ТК України містить норми щодо 
умов та порядку притягнення роботодавця до матеріальної  
відповідальності.  

Зокрема, підставою настання відповідальності роботода-
вця є порушення ним прав працівника, унаслідок якого праців-
никові заподіяно матеріальну або моральну шкоду. Законодав-
че затвердження судової процедури притягнення роботодавця 
до матеріальної відповідальності дасть змогу створити належ-
ні умови для гарантування його прав та інтересів.  

Загалом справедливою є теза Н.М. Хуторян, яка вважає, 
що у Трудовий кодекс доцільно ввести статтю, яка визначати-
ме розмір шкоди, що підлягає відшкодуванню працівникові, 
виклавши її зміст у такій редакції: «Роботодавець відшкодовує 
працівникові заподіяну йому шкоду, в тому числі немайнову, 
в повному обсязі, якщо інше не передбачено цим Кодексом.  
Немайнова шкода (фізичні, психічні або душевні страждання) 
відшкодовується працівникові в грошовій формі у розмірі, що 
визначається роботодавцем і працівником, а у разі виникнення 
спору – судом» [4, с. 14].  
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Законодавче затвердження судової процедури притяг-

нення роботодавця до матеріальної відповідальності дасть 
змогу створити належні умови для гарантування його прав 

та  інтересів. 

Також, поза увагою авторів проекту ТК України залиши-
лися питання щодо взаємодії роботодавця та трудового ко- 

лективу, оскільки вона є основною складовою ефективного 
функціонування трудових відносин, про що свідчить досвід 

провідних європейських держав (наприклад, Швеції, Норвегії, 

Німеччини тощо) [5, с. 153].  
Отже, правовий статс роботодавця, а саме його права та 

обовʼязки, красномовно свідчать про те, що в трудових право-
відносинах, незважаючи на їх договірний характер, роботодав-

ці виступають більш сильною стороною, оскільки характер їх 
прав дає їм певну владу над найманими працівниками, з якими 

вони перебувають у трудових відносинах.  

Подальший розгляд проекту ТК України в парламенті має 

передбачати доопрацювання положень, які визначають право-
ве становище роботодавця на основі положень Конституції 

України, актів Міжнародної організації праці, критичного ана-
лізу пропозицій, які містяться у проекті ТК України, та з ураху-

ванням практики застосування національного трудового зако-

нодавства в різних напрямах. 
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КОНСТИТУЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ  

ПРАВ ЛЮДИНИ 
 

Конституція як механізм реалізації прав людини втілює 
на практиці закладені у ній демократичні цінності для забезпе-
чення прав і свобод особи. Демократичний державно-правовий 
розвиток українського народу реалізовується в межах консти-
туційних приписів. Необхідність фіксації нових прав в Консти-
туції може обговорюватися але не більше, ніж спроможна за-
безпечити держава і лише тих прав, яких нагально вимагають 
потреби розвитку суспільства [8]. 

Саме Конституція юридично оформляє основні парамет-
ри взаємодії держави і особи крізь призму прав людини. 

Пропонуємо виділити в конституційному механізмі реа-
лізації прав людини три елементи:  

1) текстуальний – формулювання, закріплені в Кон- 
ституції;  

2) операційний – засоби їхнього втілення в правове життя;  
3) гарантійний – засоби контролю за належним функціо-

нуванням Конституції.  
Конституція фіксує норми-засади, які мають узагальне-

ний порядок, так і норми, визначені достатньою чітко [1, с. 18]. 
Однак і ті, і інші мають пряму дію. Втім, норми-засади деталі-
зуються як в поточному галузевому законодавстві, так і через 
відповідну інтерпретаційну та правозастосовну діяльність, 
перш за все Конституційного суду України. Саме від ефектив-
ності його діяльності у цій сфері залежить ефективність Кон-
ституції у цій сфері.  

Втім, функціонування Конституції як «живого» механізму 
захисту прав людини передбачає значну роль і інших судових 
органів. Сформована громадська думка значною мірою ставить 
під питання спроможність українських судів втілити відповідні 
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норми конституції на практиці і захистити права людини на-
лежним чином, в тому числі і через надмірність юридичних  
колізій, часто змінюване законодавство, надмірне навантажен-
ня та недофінансування судів [6, с. 25].  

Ефективність Конституції як механізму реалізації прав 
людини залежить від правової культури як громадян, так і по-
садових осіб [4]. А так само і від удосконалення механізмів ви-
конання обовʼязків (правових процедур) державними органами 
та посадовими особами [5].  

Знижує ефективність конституційного механізму захисту 
прав є особливість запозичення іноземних конституційних 
аналогів чи сталих для багатьох конституцій стандартів саме 
тому, що в них вкладається дещо інший зміст, ніж у теорії і кон-
ституційній практиці інших держав [3, с. 130] або не врахо- 
вується узгодження запозиченої конституційної норми з інши-
ми положеннями Конституції України) [7, c. 89]. 

Недоліком чинної Конституції можна вважати безсисте-
мний виклад прав і свобод людини. Йдеться, зокрема, про ілю-
зію рівноцінності прав, закріплених в Конституції, особливо 
у  випадках їхньої колізії. В той же час, правозастосовна прак-
тика, змушена певним чином реагувати не лише на непроду-
мані формулювання конституційних положень, але й на непро-
думане розміщення їх в розділі (розділах) Основного закону 
[2, c. 256].  

В свою чергу, соціальні права вимагають від держави пе-
вних позитивних дій, які потрібно сформулювати і виконати. 

Втім, недостатньо лише закріпити право в Конституції, 
мають бути створені реальні конституційні засоби його реалі-
зації. В цьому відношенні закріплення в Конституції України 
права на конституційну скаргу є одним із елементів такого  
механізму.  

Таким чином, вдосконалення конституційного механізму 
реалізації захисту прав людини передбачає подальше визнання 
та дотримання основоположних принципів конституціоналіз-
му та правової держави, високої поваги до норм Конституції 
України як з боку органів публічної влади, так і з боку грома-
дян, забезпечити незалежність та високий авторитет Консти-
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туційного Суду Украін̈и та судової влади в цілому. Перш за все 
йдеться про те, що саме судова гілка є гарантом утвердження 
та захисту прав людини та верховенства Конституціі ̈Украін̈и. 
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ТАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОПИТУВАННЯ  
НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ ЯК ПРЕВЕНТИВНОГО  

ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ЗАХОДУ 
 

Відповідно до статті 29 Закону України «Про Національну 
поліцію» визначено, що поліцейський захід – це дія або ком-
плекс дій превентивного або примусового характеру, що обме-
жує певні права і свободи людини та застосовується поліцейсь-
кими відповідно до закону для забезпечення виконання покла-
дених на поліцію повноважень. 

Стаття 31 вищевказаного законодавчого акту наводить 
чіткий перелік превентивних поліцейських заходів, котрі пра-
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цівники поліції можуть застосовувати під час виконання своїх 
функціональних обовʼязків, зокрема: перевірка документів 
особи; опитування особи; поверхнева перевірка і огляд; зупи-
нення транспортного засобу; вимога залишити місце і обме-
ження доступу до визначеної території; обмеження пересуван-
ня особи, транспортного засобу або фактичного володіння річ-
чю; проникнення до житла чи іншого володіння особи; переві-
рка дотримання вимог дозвільної системи органів внутрішніх 
справ; застосування технічних приладів і технічних засобів, що 
мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- 
і  кінозйомки, відеозапису; перевірка дотримання обмежень, 
установлених законом стосовно осіб, які перебувають під адмі-
ністративним наглядом, та інших категорій осіб; поліцейське 
піклування [1]. 

Одним із першочергових та дієвих превентивних полі-
цейських заходів є опитування особи, що передбачено ст. 33 
Закону України «Про Національну поліцію». 

Згідно чинного законодавства України, поліцейський 
може опитати особу, якщо існує достатньо підстав вважати, що 
вона володіє інформацією, необхідною для виконання поліцей-
ських повноважень. Для опитування поліцейський може запро-
сити особу до поліцейського приміщення. Надання особою ін-
формації є добровільним. Особа може відмовитися від надання 
інформації. Проведення опитування неповнолітніх допускаєть-
ся тільки за участю батьків (одного з них), іншого законного 
представника або педагога. Перед проведенням опитування 
особи поліцейський розʼяснює їй підстави та мету застосування 
поліцейського заходу, якщо це не перешкодить виконанню по-
ліцією повноважень, покладених на неї цим Законом [2 с. 176]. 

Опитування особи – це засіб спілкування поліцейського 
з  громадянином, під час якого працівниками поліції досягаєть-
ся мета щодо отримання інформації від осіб, яких опитують, 
про скоєнні кримінальні та адміністративні правопорушення 
або такі, що мають бути вчинені, про осіб, причетних до їх вчи-
нення, та про інші події, що мають значення для підтримання 
публічного порядку і громадської безпеки або такі, що нале-
жать до сфери діяльності поліцейських служб [3, с. 427].  
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Важливе значення в ході проведення опитування особи 
відіграє тактика опитування неповнолітніх осіб. В законодав-
стві враховано певні особливості, зокрема таке опитування 
може здійснюватися лише за участю батьків (одного з них), ін-
шого законного представника або педагога. Для застосування 
відповідних особливостей необхідно враховувати лише вік 
особи.  

Тактичні дії працівників поліції в ході спілкування із ви-
щевказаної категорією громадян є надзвичайно важливою, 
оскільки в ході такого спілкування, поліцейський може отри-
мати важливу інформацію, за допомогою якої він зможе якомо-
га швидше припинити певний вид правопорушення, або ж за-
тримати особу, групу осіб, котрі вчинила таке правопорушення. 

До осіб, від яких поліцейський може отримати корисну 
інформацію, належать особи, які були свідками протиправної 
поведінки інших осіб, потерпілі, особи, яким відомі факти або 
обставини вчинення злочинів або адміністративних проступків 
від інших осіб, особи, які можуть володіти інформацією про 
причини та обставини нещасних випадків з людьми, аварій 
на  транспорті, порушень правил експлуатації та поводження 
з  обʼєктами підвищеної небезпеки тощо. 

Визначення наявності підстав для опитування особи 
повʼязано з їх оцінкою з точки зору достатності та залежить від 
внутрішнього переконання поліцейського. Отже, достатньою 
уявляється певна сукупність підстав, оцінюючи, які поліцейсь-
кий доходить єдиного висновку – про необхідність опитування 
особи, під час якого буде досягнуто його мета як складової реа-
лізації поліцейських повноважень. Звичайно, не можна вимага-
ти від поліцейського отримання таких підстав для проведення 
опитування особи, які з достовірністю установлюватимуть  
можливість досягнення її мети, достатнім є високий ступінь 
достовірності. 

Опитування може бути проведено у будь-якому місці.  
Разом із тим поліцейський може запросити особу до поліцейсь-
кого приміщення. Виходячи з положень ч. 2 ст. 33 Закону  
України «Про Національну поліцію», запрошення особи до по-
ліцейського приміщення з метою опитування не кореспон- 
дується з обовʼязком особи пристати на таке запрошення.  
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Закон не визначає форму надання та закріплення особою 
інформації в процесі застосування опитування. Як уявляється, 
відповідна інформація може надаватися як в усній, так і в пи-
сьмовій формі. Усна форма отримання інформації може бути 
більш ефективною для забезпечення виконання низки повно-
важень поліції, наприклад, для можливості максимально опе-
ративного реагування на правопорушення, в тому числі забез-
печення переслідування правопорушника по гарячих слідах. 

Визначення алгоритму проведення опитування неповно-
літніх осіб має надзвичайно важливе значення, оскільки при 
вірній побудові тактиці опитування поліцейський досягає на-
ступних результатів: вірний напрямок розслідування; збирає 
матеріал, який здатен привести до покарання винної особи або 
швидкого звільнення невинної; підтримує процес розслідуван-
ня, зберігаючи час, гроші та ресурси; збільшує громадську впе-
вненість у поліцейській роботі, особливо при спілкуванні із сві-
дками та жертвами злочинів, які прямо стикаються з поліцією. 

Розглянемо детальніше, які складові мають включати в 
себе тактичні дії поліцейського в ході опитування неповноліт-
ніх осіб, для отримання вище перелічених результатів, зокре-
ма: тип (особисте, опосередковане); форма опитування (вільне, 
профілактичне, повʼязане зі злочином); місце опитування 
(субʼєктивно безпечне, умовно безпечне, небезпечне); час опи-
тування (робочий, позаробочий, неробочий); характеристики 
субʼєкта опитування (вік, стать, релігія та ін.); статус субʼєкта 
(підозрюваний, свідок, жертва, інформатор, не визначено);  
кількість опитуваних (один, декілька). 

Тактика опитування також можна поділити на етапи  
спілкування з особою, яку опитують: 1) підготовка; 2) представ-
лення; 3) встановлення контакту; 4) вільна розповідь; 5) від- 
творення ситуації; 6) закінчення опитування; 7) узагальнення. 

Таким чином, підсумувавши вищенаведене, слід наголо-
сити тактика проведення опитування неповнолітніх осіб має 
свої особливості, оскільки позитивне ставлення до такої кате-
горії осіб, уміння слухати, майстерність говорити, налагоджен-
ня та підтримання контактів, уміння привернути та утримати 
увагу, безперешкодно долати барʼєри спілкування та вирішу-
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вати конфліктні ситуації, ефективно впливати на осіб з метою 
бажаних змін поведінки, допоможуть працівникам поліції під-
вищити ефективність обміну та сприйняття інформації, сфор-
мувати позитивний імідж та, відповідно, налагодити взаємодію 
з населенням. 
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МОДЕЛЬ ДЕМОКРАТИЧНОЇ  

АНТИКРИЗОВОЇ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ  
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

 
Актуальність дослідження полягає у тому, що аналізуєть-

ся одне із дискусійних питань сучасної української політики 
модель демократичної антикризової інституціоналізації гро-
мадянського суспільства в контексті розвитку демократії  
з метою подолання обʼєктивно існуючого вакууму в теорії 
і  практиці комунікації держави та громадянського суспільства 
[1, с. 15].  

Відбулося структурування громадянського сектору, що 
внаслідок цілеспрямованої діяльності неоднорідного середо-
вища організованої громадськості у проведенні інформаційно-
просвітницьких, моніторингових, експертно-аналітичних та 
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інших заходів, маємо потужну самоорганізацію громадян, пере-
дусім у волонтерському, благодійницькому, добровольчому 
рухах, яка демонструє реальні результати в тих питаннях, які 
органами державної влади розвʼязуються лише частково, 
спроможність адекватно реагувати на виклики, що загрожують 
Україні, підтримка демократичного вектору національного ро-
звитку, сприяння в забезпеченні обороноздатності держави, 
допомога постраждалим і нужденним, завдання визначають 
основні напрями діяльності патріотично налаштованих гро-
мадських обʼєднань з часів Революції гідності. Це свідчить про 
зрілість українського суспільства й появу підґрунтя для розви-
тку громадянських інституцій, спроможних впливати на демо-
кратичну трансформацію. 

Таким чином, дослідження інституціоналізації громадян-
ського суспільства в Україні представляються актуальними в 
аспекті підвищення ефективності механізмів звʼязку держави з 
громадянським суспільством, її зміцнення як гаранта демокра-
тичного політичного режиму й забезпечення прав і свобод лю-
дини. Важливість дослідження цих проблем пояснюється не 
тільки концептуальною нерозробленістю проблеми інституа-
лізації, особливостями її української моделі, а й масштабністю 
практичнного процесу децентралізації влади [2, c. 67]. 

Проблемам дослідження досвіду інституціоналізації гро-
мадянського суспільства присвячено значну кількість наукових 
праць вітчизняних і зарубіжних учених, роботи яких є вагомим 
внеском в теорію, методологію та практику соціальної політи-
ки. Попри це внаслідок складності та багатоманітності про-
блем, вивчення проблем інституціоналізації громадянського 
суспільства не є остаточно завершеним. Зокрема, це виража-
ється у відносно невеликій кількості наукових праць, присвя-
чених висвітленню політичних передумов та чинників інсти-
туціоналізації громадянського суспільства в Україні. 

В працях приділено увагу визначенню дисциплінарної 
приналежності концепту інституціоналізації громадянського 
суспільства; змістовним розходженням в його тлумаченні, ак-
центована увага на формуванні «змішаної» моделі громадян- 
ського суспільства; політико-антропологічному підході, який 
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надає особливого значення свідомості та почуттям індивіда, 
усвідомленню публічної політики та своєї ролі в політичному 
житті. Практично-прикладний підхід суттєво доповнює теорію 
та передбачає вивчення технологічного рішення проблем; ін-
тегральний – створення комплексної теорії громадянського 
суспільства [3, с. 14]. 

Праці українських учених умовно розподілено на чотири 
напрями, що дало змогу ґрунтовно підійти до проблеми дослі-
дження інституціоналізації громадянського суспільства і виок-
ремити аспекти, які є недостатньо розробленими і потребують 
наукового уточнення. До першого напряму праць віднесено 
ті,  в яких розробляється методологічний апарат дослідження 
інституціоналізації громадянського суспільства, сутність, стру-
ктура, форми функціонування. До другого – роботи з аналізу 
діалектики взаємодії громадянського суспільства і держави, їх 
співвідношення та механізмів взаємодії. Третій напрям скла-
дають дослідження процесів становлення громадянського  
суспільства, демократизації в контексті посткомуністичних 
трансформацій. До четвертого напряму праць можна віднести 
ті, в  яких досліджуються власне інститути громадянського  
суспільства. 

Інституціональний розвиток громадянського суспільства 
є одним з важливих напрямів та складовою частиною внутріш-
ньої політики держави, забезпечує гармонізацію суспільних 
відносин, політичну стабільність, громадську згоду, реалізуєть-
ся через політичні рішення, соціальні заходи, програми і має 
такі особливості: універсальність (всеохоплюючий характер 
впливу соціальної політики); інклюзивність, тобто, можливість 
проникнення в усі сфери життєдіяльності [4, с. 51]. 

Інституціоналізацію громадянського суспільства можна 
розглядати як процес формування соціальних інститутів як 
стандартизованих форм поведінки, які відіграють основну 
роль у просторово-часовій організації політичної системи, офо-
рмлення організаційних, правових структур для задоволення 
суспільних потреб, як процес, що характеризується розвитком 
кількісних і якісних ознак у формуванні інститутів, соціально-
політичною мобілізацією та громадянською участю щодо реа-
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лізації їх специфічних функцій, зокрема, поширенням демокра-
тичних цінностей і норм, визначається способом стихійного 
або цілеспрямованого формування різних структур, інститутів 
і  організацій, що відповідають різноманітним інтересам і фор-
мам активності, вимогам нормативного порядку політичної 
системи, поведінка та взаємини людей у межах соціальної ор-
ганізації сучасного суспільства обмежуються рамками існуючої 
в ньому громадянської культури. 

Отже, для інституціоналізації громадського діалогу необ-
хіднет інституціональне середовище, у самому громадянському 
суспільстві та у владних структурах у вигляді структур, наяв-
ності нормативно-правових актів, що передбачають механізми, 
форми, процедури і принципи інтеракції. Даному процесу спри-
яють інші внутрішні та зовнішні фактори. Ззовні впроваджу-
ються інститути, які сприяють створенню інституціональних 
структур, зміні функцій інститутів у результаті їхньої адаптації 
до зміни зовнішнього середовища внаслідок зміни інституціо-
нальних зразків. Продовжується процес активного формування 
окремих інститутів, які виражають нові інтереси громадян та 
української спільноти. 
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ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ  

ПРИ ПРИДБАННІ ТОВАРУ  
ЧЕРЕЗ МЕРЕЖУ ІНТЕРНЕТ 

 
Сьогодні в житті суспільства Інтернет – це особливий вид 

інформаційних послуг. З недавнього часу «всесвітня павутина» 
не тільки джерело різноманітних знань, новин, але і свого роду 
джерело матеріальних цінностей. Згодом повсякденністю  
стали Інтернет-закупівлі, Інтернет-магазини. Важливий аспект 
в інтернет-торгівлі це те, як покупець може відстояти свої  
права на належну якість товару і на відповідність замовленої 
продукції – отриманій. 

Спосіб продажу товарів через Інтернет-магазин на даний 
момент є дуже актуальним. І, на відміну від звичайної купівлі 
товарів в магазині, є кілька особливостей продажу товарів та-
ким способом.  

У звʼязку з цим перед потенційними покупцями виникає 
ряд проблем, таких як:  

- проблема шахрайства при продажі дистанційним  
способом; 

- проблема надання споживачеві неповної чи недосто-
вірної інформації;  

- проблема повернення і обміну товару.  
Крім зазначеного користувачі-споживачі інтернет-послуг 

наражаються на певні ризики, повʼязані з розголошенням осо-
бистих даних, фінансові ризики і ризики, повʼязані з придбан-
ням товару [1, с. 102]. Тому важливо дослідити проблеми захи-
сту прав споживачів від ризиків, повʼязаних з інтернет-
покупками. 

Прийнятий 3 вересня 2015 року Закон України «Про еле-
ктронну комерцію»[2] сьогодні є, по суті, єдиним нормативним 
актом, що регламентує особливості саме інтернет-торгівлі.  
Зазначений Закон є основним нормативно-правовим актом, 
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присвячений регулюванню правових відносин у сфері елект-
ронної комерції під час вчинення електронних правочинів. За-
собами для представлення, а також реалізації товарів дистан-
ційним способом за допомогою мережі Інтернет виступають 
Інтернет-магазини (п. 8 ч. 1 ст. 3).  

Таким чином, актуальним постає питання щодо вдоско-
налення правового регулювання захисту прав споживачів у 
сфері електронної комерції та в результаті придбання покуп-
цями товарів через Інтернет-магазини зокрема. До прийняття 
вказаного нормативного акту в наукових колах розглядалися 
проблемні питання реалізації положень Закону України «Про 
електронні документи та електронний документообіг» від 
22.05.2003 № 851 та Закону України «Про електронний цифро-
вий підпис» від 22.05.2003 № 852, де піднімалося питання реа-
лізації прав покупця на: інформацію про товар до укладення 
угоди, повернення товару протягом 14 днів, безпеку товару, 
гарантійні зобовʼязання [2, с. 37–41]. 

Відносини, що виникають між покупцем і продавцем то-
варів, робіт та послуг в Інтернеті не відрізняються від тради-
ційних правил купівлі-продажу і регулюються, зокрема, поло-
женнями Цивільного кодексу України та Закону України «Про 
захист прав споживачів». 

Покупець має гарантовані державою права щодо повер-
нення товарів. В інтернет-торгівлі ризики такого повернення 
зростають, оскільки покупець зазвичай не може фізично поба-
чити й примірити обраний товар. Таким чином, заслуговує на 
увагу проведення операцій повернення товару в інтернет-
торгівлі. 

Відповідно до ч. 11 ст. 11 Закону «Про електронну комер-
цію» підтвердження вчинення електронного правового право-
чину повинно містити серед іншого інформацію про умови 
й  порядок обміну (повернення) товару або відмови від вико-
нання роботи чи надання послуги [2]. 

Порядок повернення товарів наведено вЗаконі України 
«Про захист прав споживачів», оскільки за нормамич. 1 ст. 8 
Закону «Про електронну комерцію» права й обовʼязки покупця 
(замовника, споживача) товарів, робіт, послуг у сфері елект-
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ронної комерції визначаються в Законі «Про захист прав спо-
живачів». 

При цьому покупець (замовник, споживач) товарів, робіт, 
послуг у сфері електронної комерції за обсягом своїх прав 
і  обовʼязків прирівнюється до споживача в разі укладення  
договору на відстані відповідно доЗакону «Про захист прав 
споживачів». 

Договір, укладений продавцем (виконавцем) зі спожива-
чем за допомогою засобів дистанційного звʼязку вважаєтьсядо-
говором, укладеним на відстані(п. 8 ч. 1 ст. 1 Закону «Про за-
хист прав споживачів») [4]. 

Згідно зч. 1 ст. 9 Закону «Про захист прав споживачів» 
споживач має право обміняти непродовольчий товар належної 
якості на аналогічний у продавця, у якого його було придбано, 
якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасо-
ном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним 
використаний за призначенням [3]. 

Таким чином, споживачеві, для забезпечення можливості 
захисту свого права на інформацію та відшкодування шкоди 
при придбанні товару через Інтернет, необхідно, як мінімум, 
підтвердити факт існування договірних відносин між ним та 
продавцем.  

Підтвердженням цього можуть бути такі документи: до-
говір або електронне повідомлення від продавця про підтвер-
дження інформації; електронне підтвердження отримання 
продавцем електронного повідомлення споживача про згоду 
на  укладення договору в порядку ст. 13 Закону; або товарний 
чек чи інший розрахунковий документ. 

 

––––––––––––––––– 
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КОДЕКС УКРАЇНИ З ПРОЦЕДУР БАНКРУТСТВА: 

КРОК УПЕРЕД ЧИ НОВІ ПРОБЛЕМИ? 

 
18.10.2018 року відбулася визначна подія в сфері про- 

цедур банкрутства – прийняття закону, положення якого ма-
ють багато новацій у сфері діяльності учасників банкрутних 
відносин. Проект Кодексу України з процедур банкрутства був 
поданий від 26.02.2018, як зазначається метою якого є підви-
щення ефективності процедур банкрутства, рівня захищеності 
прав кредиторів, вдосконалення процедури продажу майна  
боржника на аукціоні, підвищення рівня виконання контрактів 
та судових рішень, тощо. 

Законопроект викладено у двох книгах: «Книга 1. Корпо-
ративне банкрутство»; «Книга 2. Відновлення платоспромож-
ності фізичної особи». Таким чином, законопроектом передба-
чається врегулювати відносини щодо відновлення платоспро-
можності/банкрутства, як юридичних, так і фізичних осіб.  
Інноваційний закон запроваджує можливість банкрутства фі-
зичних осіб, які не є підприємцями, чого немає в діючому ЗУ 
«Про відновлення платоспроможності боржника або визнання 
його банкрутом».[1] 

Тож відтепер ініціювати процедуру банкрутства фізичної 
особи зможуть його кредитори, у разі якщо сума заборгованос-
ті буде складати не менше 100 мінімальних заробітних план, 
що буде підтверджено судом.  

Тепер громадянин сам може звернутися до суду з заявою 
про банкрутство, але за умов: 

1) дохід фізичної особи зменшився на 50% за умови  
наявності непогашених заборгованостей; 

2) особа не може здійснювати погашення боргів через 
певні обставини; 

3) припинив погашати свої заборгованості у розмірі як 
50% місячних платежів упродовж 2 місяців [2]. 
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Це положення на мою думку удосконалює процедуру ба-
нкрутства, ставлячи усіх субʼєктів у рівні умови, згідно з голов-
ними принципами права. 

За для надання змоги відновлення платоспроможності 
боржника і відвернення процедури ліквідації підприємства, в 
світі існує поширене явище, що застосовується в багатьох краї-
ніах світу – мирова угода, яка поділяється на два види: 

1) мораторій (пролонгація, реструктуризація боргу)  
2) часткове відпущення боргу 
Але в житті чистого виду мирової угоди одного з видів 

не  існує, і країни як правило застосовують змішаний вид. Від-
тепер і в Україні введено такий процесуальний інститут, як ми-
рова угода. Можливо це внесе позитивні зміни в процесі банк-
рутства та запобігне процедурі ліквідації багатьох підприємств. 

Справи про банкрутство матимуть розглядатися госпо-
дарськими судами за місцем проживання фізичної особи. Ана-
лізуючи нещодавні реформи,що відносяться до обʼєднання су-
дів, відтепер вони розташовуються виключно в обласних 
центрах, це призведе до ускладнення прибуття осіб до суду че-
рез значну відстань між судом та місцем проживання громадян.  

Доволі сумнівною виглядає норма, за якою господарсь-
кий суд за клопотанням кредитора або із власної ініціативи 
може прийняти рішення про тимчасову заборону без дозволу 
суду виїжджати за кордон на період розгляду справи в суді. 

Також дуже скептично треба відноситися до норми, яка 
визначаює що не підлягають реструктуризації чи прощенню 
(списанню) борги за кредитами, отриманими боржником на 
відпочинок, розваги, придбання предметів розкоші, а також 
борги, які виникли з участі боржника в азартних іграх, парі то-
що. Я вважаю це визначення недоречним, адже кожна особа 
вправі вирішувати як вона бажає розпоряджатися грошима, 
наданими в кредит, але вона повинна мати рівні умови для 
сприяння погашенню цього кредиту. [3] 

Згодом можна стверджувати, що новий кодекс відкриває 
нові можливості у процедурі банкрутства, але одночасно з цим 
має суперечні положення, що мають бути виправлені в най-
ближчий термін. Вважаю що кодекс має бути повернений на 
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доопрацювання, за для усунення нових колізій права у сфері 
банкрутства.  

 

––––––––––––––––– 
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А. П. Шереметьєва 
(Національна академія внутрішніх справ) 

 
ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПРАВ І СВОБОД 
ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА 

 
На сучасному етапі розвитку Української держави про-

блема в забезпеченні прав і свобод людини і громадянина на-
буває особливого значення. Аналізуючи історичний досвід ми-
нулого і сучасного, забезпечення прав і свобод людини і грома-
дянина наразі потребує комплексного і системного втілення в 
життя основних засад громадянського суспільства з одночас-
ним впровадженням в практику найважливіших положень 
правової держави. Тільки подолавши всі труднощі становлення 
правової державності і створення основ вільного громадянсь-
кого суспільства можна підійти до реального розвʼязання про-
блеми забезпечення прав і свобод людини і громадянина. 

Відповідно до загальноприйнятого визначення, гарантії 
прав і свобод людини і громадянина – це система конкретних 
засобів, завдяки яким стає реальним ефективна реалізація 
громадянами своїх прав і свобод, їх охорона і захист. При цьому, 
головне призначення гарантій прав і свобод людини і грома-
дянина полягає у забезпеченні всіх і кожного рівними право-
вими можливостями для набуття, реалізації, охорони і захисту 
прав  і  свобод. 
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Роль та значення гарантій прав і свобод людини та гро-
мадянина визначається тим, що вони являють собою сукуп-
ність різних факторів в економічній, соціальній, екологічній, 
культурній, політичній, громадській та особистій сферах. 

Важливого значення набувають міжнародні гарантій 
прав і свобод людини і громадянина, які знайшли своє відо-
браження у Статуті ООН, Загальній декларації прав людини, 
міжнародних пактах про права людини та ін. На міжнародному 
рівні охорона і захист прав людини здійснюються в межах  
діяльності ООН та її спеціалізованих інституціях. До таких  
можливо віднести Раду Безпеки ООН, комітет Генеральної  
Асамблеї ООН, Міжнародний Суд ООН, Комітет з прав людини, 
Комітет з прав дитини, Комітет проти катувань та ін. 

Сучасне міжнародне право не тільки захищає кожного від 
протиправних посягань, але й надає право на прямий доступ до 
міжнародних правозахисник органів в тому випадку, коли ви-
черпано всі внутрішньодержавні засоби захисту. 

Проаналізувавши систему гарантій прав і свобод людини 
і громадянина, можна зробити висновок, що захисту прав і сво-
бод людини і громадянина приділено значну увагу. Утвер-
дження і забезпечення права і свободи людини є не лише тим 
мірилом, що визначає зміст і спрямованість діяльності правової 
держави, а й взагалі виступає її головним обовʼязком. Реальне 
забезпечення прав і свобод людини і громадянина, окремих 
груп людей і громадського суспільство є головним обовʼязком 
правової держави. 

При цьому, навіть якщо вичерпний перелік прав людини 
і громадянина важко окреслити, то не може бути жодних сумні-
вів з приводу того, що всі люди, з огляду на свою природу, мають 
рівні права на рівність й справедливість та відповідні свободи, 
що використовуються ними для того, щоб жити в гідних умовах. 

 
–––––––––––––––– 
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АНАЛІЗ ПРОБЛЕМНИХ АСПЕКТІВ 

У МЕХАНІЗМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНИХ ПРАВ 

ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМИ ОСОБАМИ 
 

Спричинена окупацією окремих територій держави масо-
ва внутрішня міграція населення обумовила нагальну необхід-
ність в обмежені строки забезпечити юридичне регламенту-
вання правового статусу осіб, які були вимушені залишити свої 
оселі з метою уникнення негативних наслідків збройного кон-
флікту та окупації. Отже, непрості умови зародження і станов-
лення інституту внутрішньо переміщених осіб, призвели до 
виникнення певних недоліків в механізмі реалізації внутріш-
ньо переміщеними особами їх прав та свобод. Актуальність до-
слідження проблемних аспектів саме політичних прав внутрі-
шньо переміщених осіб засвідчує, зокрема, той факт, що в на-
ступному 2019 році мають відбутися чергові вибори Президен-
та України, народних депутатів України та місцеві вибори, а, 
отже, важливим є негайне удосконалення виборчого законо-
давства з метою належним чином забезпечити реалізацію вну-
трішньо переміщеними особами їх виборчих прав. 

Деякі проблемні аспекти забезпечення прав і свобод вну-
трішньо переміщених осіб аналізувались в роботах українських 
та зарубіжних правників, серед яких, зокрема, М. Баймуратов, 
І.  Гожій, Я. Грабова, І. Козинець, Ю. Мартинюк та інші. Хоча, 
враховуючи новизну досліджуваної проблематики в українсь-
кій правовій науці на сьогоднішній день ще відсутні комплекс-
ні наукові дослідження інституту внутрішньо переміщених 
осіб  (ВПО). 

Аналіз національного законодавства, що регламентує да-
ну сферу відносин, дозволяє зробити висновки про недоскона-
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лість механізмів реалізації внутрішньо переміщеними особами 
виборчих прав, що призводить до дискримінації осіб за озна-
кою місця проживання та порушення принципів рівності і за-
гальності виборчого права.  

Так, для реалізації ними виборчого права на виборах 
Президента та народних депутатів в багатомандатних вибор-
чих округах встановлена спрощена процедура тимчасової змі-
ни місця голосування без зміни виборчої адреси, яка передба-
чає для ВПО таку зміну на підставі виключно заяви виборця без 
додаткових документів, що підтверджують необхідність тим-
часової зміни місця голосування. Отже, якщо порівнювати ме-
ханізми реалізації виборчих прав ВПО та особами без такого 
статусу, то з одного боку маємо для ВПО спрощену процедуру 
зміни місця голосування, а з іншого – особи без статусу ВПО, 
застосовують вказану процедуру тільки у виняткових випад-
ках, в той час, як для ВПО це єдиний варіант реалізувати вибо-
рче право, адже, відповідно до національного законодавства, 
змінити виборчу адресу можна лише за умови зміни зареєстро-
ваного місця проживання.  

Щодо парламентських виборів в одномандатних округах 
та місцевих виборів, то тут реалізувати виборче право шляхом 
зміни тимчасового місця голосування взагалі є неможливим, 
адже, положення ст. 8 Закону України «Про забезпечення прав 
і  свобод внутрішньо переміщених осіб»[1], яке гарантує ВПО 
реалізацію права голосу шляхом зміни місця голосування без 
зміни виборчої адреси на всіх виборах, в тому числі і місцевих, 
вступає в колізію з окремими положеннями Законів України 
«Про місцеві вибори» [2] та «Про вибори народних депутатів 
України»[3]. Так, відповідно до ч. 10 ст. 2 Закону України «Про 
вибори народних депутатів України» виборець, якому тимча-
сово змінено місце голосування (без зміни виборчої адреси) на 
іншу виборчу дільницю поза межами одномандатного округу, 
до якого такий виборець віднесений на підставі відомостей про 
його виборчу адресу, має право голосу на виборах депутатів 
лише у загальнодержавному окрузі[3]. Відповідно до Закону 
«Про місцеві вибори» виборцями є громадяни, які мають право 
голосу, належать до відповідної територіальної громади та 
проживають в межах відповідного виборчого округу, одночас-
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но приналежність до територіальної громади визначається  
відповідно до зареєстрованого місця проживання.  

Отже, як вбачається з вищесказаного, причиною недолі-
ків механізму реалізації ВПО своїх виборчих прав є те, що вибо-
рча адреса встановлюється виключно за зареєстрованим міс-
цем проживання. Вважаємо, що така ситуація є абсолютно  
несправедливою, адже, нерідко громадяни України (і не тільки 
ВПО) фактично проживають за адресою відмінною від офіційно 
зареєстрованої, і з тих чи інших причин не мають змоги за нею 
зареєструватись, як наслідок фактично позбавляються консти-
туційного права приймати участь в управлінні державними 
справами та вирішувати питання місцевого значення, шляхом 
виборів. Крім того, справедливою умовою визнання приналеж-
ності до територіальної громади було б саме фактичне місце 
проживання, і навпаки, алогічною здається умова – зареєстро-
ване місце проживання, якщо воно не співпадає з фактичним. 
Тому, вважаємо, необхідно, закріпити можливість виборців за 
заявою та на підставі відповідних документів, що підтверджу-
ють фактичне місце проживання змінювати свою виборчу ад-
ресу з зареєстрованого місця проживання на фактичне. Також 
з  метою удосконалення та оптимізації механізму реалізації ви-
борчих прав ВПО, потрібно передбачити обовʼязок органів, що 
здійснюють облік ВПО, за умови згоди особи, надавити відпо-
відні відомості до органів ведення реєстру виборців, на підставі 
яких останні здійснюватимуть зміну виборчої адреси перемі-
щеної особи, в такому випадку відпадає необхідність в особис-
тому зверненні ВПО до органу реєстру виборців. 

 
––––––––––––––––– 

1. Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб: 
Закон України від 20.10.2014р. № 1706-VII. Дата оновлення: 27.03.2018. 
URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18 (дата звернення: 
18.10.2018). 

2. Про місцеві вибори: Закон України від 14. 07.2015р. № 595-VIII. 
Дата оновлення: 28.08.2018. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/595-19 
(дата звернення: 18.10.2018). 

3. Про вибори народних депутатів України: Закон України від 
17.11. 2011 р. № 4061-VI. Дата оновлення: 28.08.2018. URL: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4061-17 (дата звернення: 18.10.2018). 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/595-19
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4061-17


- 468 - 

А. А. Широкова  
(Прикарпатський факультет 

Національної академії внутрішніх справ) 

 
ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ 
В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 
 

В умовах сьогодення, постає питання, що повʼязане із ви-
значення пріоритетів формування та реалізації антикорупцій-
ної політики держави та наявності дієвого правового інстру-
ментарію їх реалізації. Не є виключенням і органи Національної 
поліції України, які створюються для охорони прав і свобод 
людини і громадянина, забезпечення публічної безпеки і по-
рядку, протидії злочинності, в тому числі і корупційних право-
порушень та правопорушень, повʼязаних із корупцією, але при 
цьому, самі часто стають субʼєктами таких правопорушень. За-
значене явище, негативно впливає на ефективність виконання 
поліцейськими своїх функціональних обовʼязків, на ставлення 
громадянського суспільства до професії «поліцейського» тощо. 
Зазначене явище має давню історію виникнення, навіть як  
само людство [1]. 

Для України останнім часом є характерним реформуван-
ня правоохоронної системи, яка після проведення реформи по-
винне буде відповідати вимогам правової, демократичної дер-
жави. У липні 2015 року почав функціонувати новий держав-
ний правоохоронний орган – Національна поліція України. Але 
незважаючи на реформування, корупція в органах поліції має 
свої прояви, й остаточно усунути це негативне явище не вдало-
ся. Відсутність у поліцейських мотивації, технічного обладнан-
ня та цілісності в правоохоронній системі не дозволяє викоре-
нити корупцію. Про це заявила голова Національної поліції  
Хатія Деканоідзе у зверненні до правоохоронців[2]. 

Дослідження правової природи запобігання корупції  
в діяльності органів Національної поліції буде не повним без 
аналізу напрацювань учених, які цікавились цими питаннями, 
серед яких: В. Б. Аверʼянов, С. М. Алфьоров, О. Ф. Андрійко, 
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О. М.  Бандурка, М. Ю. Бездольний, Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, 
В. В. Галунько, О. В. Джафарова, І. А. Дьомін, В. А. Завгородній, 
Д. І. Йосифович, М. І. Мельник та інші [3]. 

В. Д. Гвоздецький, розглядає корупцію як правове явище, 
яке знаходить свій прояв у ріpноманітних службових порушен-
нях, що визнаються законом протиправними [4, с. 123]. Ми 
тільки частково погоджуємося із запропонованим тверджен-
ням і вважаємо, що останнє виходить за межі правового та 
є комплексною категорією.  

Цікавою є позиція І. І. Яцків, яка у своїй праці наголошує, 
що корупція в адміністративно-правовому розумінні являє со-
бою систему публічних відносин, засновану на передбачених 
конкретним складом корупційного адміністративного право-
порушення діяннях публічних посадових осіб. До основних фа-
кторів сприяння існуванню і поширенню корупції, автор відно-
сить: історичну схильність до сприйняття корупції, низький 
рівень моральності окремих членів суспільства, перехідний тип 
економіки країни та політичну нестабільність [5, c. 9]. Ми ціл-
ком підтримуємо дослідницю, що остання має прояв лише у 
певних публічно-правових відносинах, але дещо дискусійним 
вбачаємо, віднесення до останніх лише правопорушень, 
повʼязаних із корупцією в діяннях посадових осіб тощо. 

Зауважимо, що аналіз нормативно-правових, які визна-
чають правові підстави запобігання корупції, надав нам змогу 
виокремити наступні заходи: 1) проведення антикорупційної 
експертизи нормативно-правових актів; 2) обмеження щодо 
одержання подарунків; 3) впровадження антикорупційної 
стратегії; 4) забезпечення прозорості діяльності субʼєктів, які 
визначені Законом України «Про запобігання корупції»; та ін. 

На підставі викладеного зазначимо, що запобігання ко-
рупції в діяльності органів Національної поліції становить со-
бою частину загальнодержавної антикорупційної політики, яка 
обʼєднана національною ідеєю подолання цього негативного 
явища, включає стратегію розвитку публічно-правових відно-
син щодо усунення, нейтралізації чи обмеження дії посадових 
осіб органів Національної поліції (детермінант) корупції та ці-
леспрямованому впливі за допомогою комплексу адміністра-
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тивно-правових інструментів для досягнення поставлених ці-
лей, що складаються у сфері реалізації завдань та функцій На-
ціональної поліції України.  
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(Львівський державний університет 
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КОРУПЦІЯ ЯК ОДНА З ОСНОВНИХ ПРОБЛЕМ  

ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ  
НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ 

 
Проблема вживання наркотиків в нашій державі стала 

серйозною загрозою для здоровʼя і розвитку громадян. За да-
ними Міністерство внутрішніх справ, в Україні – 500 тисяч нар-
козалежних, з них – 171,6 тисяч вживають наркотики регуляр-
но. Зокрема, у Львівській області на диспансерному обліку пе-
ребуває 1460 наркозалежних осіб, на профілактичному – 
116  осіб [1]. 

За попередньою статистикою, щодо потенційних покуп-
ців, можна вважати що наркобізнес приносить велику матеріа-
льну вигоду, що дозволяє злочинцям підкуповувати працівни-
ків правоохоронних органів. Взаємозвʼязок незаконного обігу 

http://lvduvs.edu.ua/
http://lvduvs.edu.ua/
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наркотиків з корупцією є не тільки проблемою нашої держави, 
а й стосується міжнародного співтовариства. Міжнародний ко-
мітет з контролю над наркотиками зазначає, що ніщо так не 
сковує зусилля по боротьбі з незаконною торгівлею наркоти-
ками, як підкуп державними посадовими особами з боку орга-
нізованих злочинних груп, пособництво незаконному обігу на-
ркотиків або їх участь у кримінальному наркобізнесі [2]. 

Саме тому боротьба з корупцією є одним з найважливі-
ших напрямків стратегії запобігання незаконному обігу нарко-
тиків. Використання ефективних заходів протидії корупції є 
один із основних способів скорочення масштабів незаконної 
торгівлі наркотиками і розростання потужних організованих 
злочинних угруповань, через кризові явища в різних сферах 
суспільного життя, погіршення соціально-економічного та со-
ціально-психологічного стану низки груп населення [3, с. 121]. 

Досліджуючи дану проблематику, слід визначити причи-
ни корупції в даній сфері: 

– корупційний тиск представників організованого нар-
кобізнесу, їх доходи набагато вище матеріального забезпечен-
ня державою співробітників правоохоронних органів, що здій-
снюють протидію наркозлочинності; 

– недоліки підбору кадрів для правоохоронних органів, 
що здійснюють протидію незаконному обігу наркотиків, а та-
кож толерантне ставлення колег і керівництва до проявів  
корупції; 

– недосконалість чинного законодавства, що регулює пи-
тання обігу наркотиків, протидії їх незаконному обігу та непо-
внота законодавства, спрямованого на протидію корупції. 

Способи вирішення попередньо наведених причин  
корупції:  

– організований соціальний контроль з боку громадянсь-
кого суспільства за всією системою державного адмініструван-
ня (неодмінною умовою для цього є створення атмосфери про-
зорості) і забезпечена можливість порушення в цих рамках 
кримінального переслідування правопорушників. Важливу 
роль тут відіграють дійсно незалежні засоби масової інфор- 
мації  [4]; 
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– запровадження логічних заохочень, теж саме в заробіт-
ній платні працівників правоохоронних органів, щоб не було 
потреби в хабарі; 

– необхідна жорстка підзвітність правоохоронних орга-
нів, перед реально незалежним органом, що здійснює моніто-
ринг чистоти діяльності державних службовців; 

– є потреба в розробці спеціальних заходів захисту спо-
живачів наркотиків – заявників про факти корупції. Однією з 
таких заходів могло б стати встановлення можливості звіль-
нення таких осіб не тільки від відповідальності за дачу хабаря, 
але і від відповідальності за деякі злочини в сфері незаконного 
обігу наркотиків. 

Основу дослідження склало вивчення діяльності кримі-
нального угруповання «Біле братство» яке діяло у місті Ніко-
поль, та яке спільними зусиллями поліції та прокуратури були 
затриманні. Дане угрупування мало великий вплив на терито-
рії та виготовляло і реалізовувало наркотичні речовин та пси-
хотропні засоби в особливо великих розмірах та повністю кон-
тролювало цей бізнес. Правоохоронці оголосили підозру 2 
співробітникам поліції Нікополя та їхньому колишньому коле-
зі, який був посередником у передачі коштів, – за систематичне 
вимагання та отримання неправомірної вигоди, вчинене гру-
пою осіб за попередньою змовою. Саме тому, корупція є неод-
мінна ознака організованої злочинності повʼязаної з незакон-
ним обігом наркотиків. 

Для того, щоб контроль над наркотиками був більш  
ефективним, слід боротися рішучіше і більш систематично. 
Стратегії державного контролю щодо наркотиків повинні спи-
ратися на краще розуміння того, яким чином кримінальним 
структурам вдається за хабарі заручатися пособництвом клю-
чових посадових осіб, особливо в правоохоронних органах; час-
то знижувати ефективність заходів по боротьбі з наркотиками; 
діяти в умовах відносної безкарності.  

Крім підвищення санкцій за хабарництво з боку праців-
ників правоохоронних органів, необхідно встановити дієвий 
контроль, та запровадження певних заохочень для протидії 
наркозлочинності. 
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Попри все, збереження суспільної безпеки має бути за-
вданням не тільки правоохоронних органів, але й кожного гро-
мадянина, тому необхідно більше залучати ЗМІ для інформу-
вання населення про сучасний стан наркоманії. 
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МІСЦЕ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ  
В СИСТЕМІ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ЗАХОДІВ 

 
Реформування Міністерства внутрішніх справ України 

стало однією з наймасштабніший подій, яка зробила вагомий 
внесок у розвиток правоохоронної системи нашої країни.  
Однією з найбільш вагомих змін, запроваджених зазначеною 
реформою, стало докорінне переформатування місця та ролі 
поліції у відносинах із суспільством, перетворення її із силової 
структури на соціального помічника [1]. Про прагнення нала-
годити партнерські відносини між громадянами та поліцією 
свідчить також той факт, що прийнятий 02.07.2015 р. Закон 
України «Про національну поліцію» (далі – Закон) має чітко 
виражену соціальну спрямованість. У ньому значно розширено 
систему принципів діяльності національної поліції, структуро-
вано та деталізовано повноваження поліцейських, передбачено 
розгалужений механізм громадського контролю за діяльністю 

http://www.un.org/ru/development/surveys/docs/incb2010.pdf
http://uspishnaukraina.com.ua/strategy/69/244..
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поліції тощо. Однак, найбільшим досягненням Закону по-праву 
вважається нормативне закріплення системи, підстав і порядку 
застосування поліцейських заходів, а також виокремлення в 
системі таких заходів поліцейського піклування – основного 
соціально орієнтованого інструменту надання допомоги та  
підтримки громадянам, які опинились у кризових ситуаціях.  

То яке ж місце відводиться поліцейському піклуванню 
в  системі поліцейських заходів? Для того, щоб дати відповідь 
на поставлене запитання, необхідно, в першу чергу, зʼясувати 
сутність і зміст поліцейських заходів, а також здійснити їх кла-
сифікацію. 

Визначення поліцейського заходу закріплюється в ст. 29 
Закону. Зокрема, таким заходом вважається дія або комплекс 
дій превентивного або примусового характеру, що обмежує пе-
вні права і свободи людини та застосовується поліцейськими 
відповідно до Закону для забезпечення виконання покладених 
на поліцію повноважень. 

Усі поліцейські заходи законодавець поділяє на дві вели-
кі групи: превентивні та примусові.  

До першої групи віднесено: 1) перевірку документів осо-
би; 2) опитування особи; 3) поверхневу перевірку і огляд; 
4) зупинення транспортного засобу; 5) вимогу залишити місце 
і обмеження доступу до визначеної території; 6) обмеження 
пересування особи, транспортного засобу або фактичного во-
лодіння річчю; 7) проникнення до житла чи іншого володіння 
особи; 8) перевірку дотримання вимог дозвільної системи ор-
ганів внутрішніх справ; 9) застосування технічних приладів 
і  технічних засобів, що мають функції фото і кінозйомки, відео-
запису, засобів фото і кінозйомки, відеозапису; 10) перевірку 
дотримання обмежень, установлених законом стосовно осіб, 
які перебувають під адміністративним наглядом, та інших ка-
тегорій осіб; 11) поліцейське піклування.  

До поліцейських заходів примусу віднесено: 1) фізичний 
вплив (сила); 2) застосування спеціальних засобів; 3) застосу-
вання вогнепальної зброї.  

З аналізу наведеної класифікації можна зробити висно-
вок, що поліцейське піклування законодавець відносить до 
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превентивних поліцейських заходів, що є цілком обґрунтова-
ним і доцільним, оскільки позитивно впливає на процес фор-
мування партнерських відносин між громадянами та поліцією. 

Взагалі, запровадження у практичну діяльність поліцей-
ських застосування такого превентивного поліцейського захо-
ду, як поліцейське піклування є новелою для вітчизняної пра-
вової системи. Водночас, вимушені констатувати, що самого 
поняття «поліцейське піклування» Закон не дає, у звʼязку із 
чим деталізація його сутності потребує звернення до енцикло-
педичних джерел.  

Так, у юридичній енциклопедії термін «піклування» ви-
значається як одна із форм правового захисту правових і май-
нових прав та інтересів громадян [2, с. 559]. Великий тлумач-
ний словник сучасної української мови дає більш широке ви-
значення піклування, розглядаючи його як «виявлення уваги, 
турботи про потреби кого- або чого-небудь, виявлення неспо-
кою з приводу влаштування кого-, чого-небудь, клопотатися 
про когось, щось» [3, с. 788]. Оскільки одним із основних на-
прямів діяльності поліції, відповідно до покладених на неї за-
вдань, є здійснення превентивної та профілактичної діяльнос-
ті, спрямованої на запобігання вчиненню правопорушень, то 
можна зробити такий узагальнюючий висновок: роль піклува-
льника виконує держава у формі правоохоронної системи; з 
другого боку виступає громадянин якому надається дана пос-
луга у формі превентивного заходу.  

Водночас, варто зауважити, що така соціальна послуга, як 
поліцейське піклування надається не всім громадянам, а лише 
чітко визначеним в Законі категоріям. Зокрема, згідно п. 7 
ст.  41 Закону, поліцейське піклування здійснюється до: [4] 

‒ неповнолітніх осіб віком до 16 років, які залишилася 
без догляду; 

‒ осіб, які підозрюється у втечі з психіатричного закладу 
чи спеціалізованого лікувального закладу; 

‒ осіб, які мають ознаки вираженого психічного розладу 
і створює реальну небезпеку оточуючим або собі; 

‒ осіб, яка перебувають у публічному місці і внаслідок 
спʼяніння втратили здатність самостійно пересуватися чи 
створює реальну небезпеку оточуючим або собі. 
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На нашу думку визначені категорії осіб є найменш соціа-
льно захищеними і тому потребують додаткового опіки зі сто-
рони держави, оскільки ймовірність перебування даних грома-
дян в безпорадному стані або стані, небезпечному для їхнього 
життя чи здоровʼя,зазвичай є вищою, аніж у людей, які мають 
стійку соціальну позицію. 

Визначення та правильна оцінка ситуації у якій можливе 
застосування поліцейського піклування є однією із характер-
них ознак діяльності поліцейського. На нашу думку, механізм 
застосування поліцейського піклування включає в себе такі 
елементи:  

‒ визначення та правильна оцінка поліцейським ситуа-
ції у якій можливе застосування поліцейського піклування, як 
превентивного заходу; 

‒ ідентифікація субʼєкта як такого, що потребує полі-
цейського піклування; 

‒ визначення комплексу дій, спрямованих на досяг- 
нення передбаченого Законом результату поліцейського пік-
лування. 

Опрацювавши статтю Закону робимо висновок, що полі-
цейське піклування займає ключову позицію у здійсненні та ре-
алізації превентивних поліцейських заходів, адже охоплює най-
менш захищені категорії осіб тому важливість та доцільність 
даного превентивного заходу важко недооцінити. Водночас, 
враховуючи відсутність досвіду впровадження нового превен-
тивного заходу та недосконалість у наданні даної послуги орга-
ном Національної поліції зʼявляється потреба у доопрацюванні 
та внесення корективів у норми чинного законодавства, щодо 
вдосконалення застосування заходу поліцейського піклування.  
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ІНТЕГРАЛЬНИЙ ТИП  
ПРАВОРОЗУМІННЯ 

 
Право – складне для розуміння явище, оскільки во-

но відображає ще складніші економічні, політичні та соціальні 
відносини. Впродовж всієї історії розвитку юридичної думки 
люди намагалися визначити, що є право, в чому полягає його 
природа і сутність. Питання праворозуміння належать до «віч-
них» уже тому, що людина на кожному з витків свого індиві- 
дуального та суспільного розвитку відкриває у праві нові  
якості, нові аспекти співвідношення його з іншими явищами та 
сферами життєдіяльності соціуму. Сучасні концепції праворо-
зуміння можна умовно звести до трьох метаконцепцій: аксіо-
логічної (природно-правової); соціологічної; нормативістської 
(позитивістської). Але все частіе учені надають перевагу інтег-
раційному праворозумінню, що враховує та обʼєднує все цінне 
з  метаконцепцій праворозуміння. 

Інтегральний підхід до розуміння права є спробою в рам-
ках однієї концепції узгодити юридичну форму, соціальний 
зміст і моральні цінності у праві. Вихідною посилкою даної по-
зиції виступає теза про те, що кожен підхід виділяє в праві істо-
тне та необхідне, без чого цілісне уявлення про право є немож-
ливим. Із позицій інтеграційного підходу право – це сукупність 
нормативів рівності і справедливості, що визнані у певному 
суспільстві, забезпечені офіційним захистом, регулюють боро-
тьбу й узгодження вільних воль у їх взаємовідношенні одне 
з  одним [2, c. 153].  

Ще С. С. Алєксєєв зазначав: «Всі визначення прва, сфор-
мульовані і загальною теорією права, і філософією права, 
у  будь-якому випадку мають характер певної одномірності. 
Насправді зведення до основного моменту не може не бути по-
требою і емпіричних, і апріорних теорій, що шукають визна-
чення права. Основна складність, що виходить з подібних  
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визначень, полягає в тому, що правові феномени у всій їхній 
повноті ніяк не можуть в них вміститися ... право не зводиться 
ні до одного виміру [1, c. 87–89].  

Взагалі, термін «інтегрована юриспруденція» був введе-
ний професором Джеромом Холлом (його стаття «Інтегрована 
юриспруденція», яка вийшла друком в 1946 році), який вико-
ристовуючи його хотів підкреслити новизну цього підходу 
і  його «синтезований» характер [4, c. 58–59]. Він поєднав 
ідею  про моральну цінність права (теорія природного права), 
ідею про соціальні умови формування і функціонування права 
(соціологічна теорія права), ідею про юридичні поняття і тер-
міни (позитивістська теорія права); визначив право як тип со-
ціальної дії, процес, у якому норми права, цінності і факти зрос-
таються й актуалізуються законотворчістю. Цю теорію нази-
вають примиренською й тому, що вона ставить на перше місце 
серед функцій права її соціальну комунікативну, компромісну 
та нормативну сутність, трактує право як «примирителя» кон-
фліктних ситуацій [3, c. 412].  

Право багатозначне, при його вивченні відображається 
не якась сторона цього єдиного феномену, а різний його прояв. 
Тому інтегрована теорія намагається обʼєднати не частини ці-
лого, а різні цілісні одиниці. Але інтегральний підхід до розу-
міння права має свої недоліки. Зокрема деякі вчені-юристи 
вважають, що при такому, поєднанні різних ознак права в єди-
не ціле виникає проблема визначення достатності властивос-
тей права, необхідних для всебічного його опису. Зберігається 
вірогідність того, що набір ознак права буде субʼєктивним 
і  не  збігатиметься, наприклад, у простого обивателя і юриста-
практика. Якщо для першого значущим є віддзеркалення в 
праві законних інтересів, міри свободи і справедливості, то 
юрист-практик акцентує увагу на чіткості юридичної форми, 
що дозволяє одноманітно тлумачити і застосовувати норму 
права, закон [2, c. 154].  

Незважаючи на це, цей підхід вважаєься досить перспек-
тивним, адже дозволяє відобразити в праві нормативні власти-
вості, його діяльнісний характер та інші грані. Саме в такому 
аспекті право постає реальною силою суспільства, суперечить 
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сваволі і безладдю. Точніше визначається і роль держави по 
відношенню до права – воно не «виробляє право», але забезпе-
чує його на всіх стадіях його буття. Даний підхід дозволяє 
більш точно підійти до оцінки співвідношення обʼєктивного 
і  субʼєктивного права, осмислити роль правомірною фактичної 
діяльності в правоосвітньому процесі, і пироду так званого  
фактичного права, не відриваючи і не відносячи до «перед- 
правових» факторів те, що спочатку наділене правовими  
властивостями. 

Отже дана концепція розуміння права на сьогоднішній 
день знаходиться на стадії розробки, а тому має свої недоліки 
,але ,незважаючи на це, інтегральний підхід є одним з найперс-
пективніших підходів до праворозуміння, який уже знайшов 
безліч прихильників серед юристів. 

 

–––––––––––––––––  
1. Алексеев С. С. Общая теория права: учебник. 2-е изд., перераб. 

и  дополн. М.: Проспект, 2009. 565 с. 
2. Крестовська Н. М., Матвєєва Л. Г. Теорія держави і права: елемен-

тарний курс. Видання друге. X.: ТОВ «Одіссей», 2008. С. 318. 
3. Скакун О. Ф. Теорія держави і права: підручник; пер. з рос. X.: 

Право, 2012. 768 с. 
4. Сорокина Ю. В. К вопросу о правопонимании. Весник Воронежс-

кого университета. Серия Юриспруденция. Вып. 37. 2011. С. 56–75. 

 
 

І. С. Юрчук  
(Львівський державний університет 

внутрішніх справ) 

 
ПРАВА ТА ОБОВʼЯЗКИ БАТЬКІВ 

ЩОДО ВИХОВАННЯ 
ТА РОЗВИТКУ ДИТИНИ 

 
Турбота про підростаюче покоління хвилює не тільки 

громадськість нашої держави, але й весь світ. На кожного з ба-
тьків покладається однакова відповідальність за виховання, 
навчання та розвиток дитини. Батьки або особи, які їх заміню-
ють, мають право і зобовʼязані виховувати дитину, піклуватися 
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про її здоровʼя, фізичний, духовний і моральний розвиток, на-
вчання, створювати належні умови для розвитку її природних 
здібностей, поважати гідність дитини, готувати її до самостій-
ного життя та праці [1]. 

Варто зазначити, що поняття «дитина» («діти») вжива-
ється в двох значеннях. По-перше, це громадяни, які не досягли 
певного віку: правовий статус дитини має особа до досягнення 
нею повноліття (18 років). До досягнення нею 14 років дитина 
вважається малолітньою. У віці від 14 до 18 років дитина  
є неповнолітньою. По-друге, діти – це особи, які походять від 
інших осіб (своїх батьків) та є їхніми родичами першого ступе-
ня по прямій східній лінії (найближчий ступінь родства). Мати 
і  батько мають рівні права та обовʼязки щодо дитини, неза- 
лежно від того, чи перебувають вони (чи перебували раніше) 
у  шлюбі та чи проживають разом з дитиною. Діти мають рівні 
права та обовʼязки щодо батьків, незалежно від того, чи були 
їхні батьки у шлюбі між собою.  

Передача дитини на виховання іншим особам не звільняє 
батьків від обовʼязку батьківського піклування про неї. Батьки 
мають переважне право перед іншими особами на особисте ви-
ховання дитини. Оскільки батьківські права є правами на вихо-
вання дитини, вони надаються батькам до досягнення дити-
ною повноліття, після чого припиняються.  

Невиконання батьками своїх обовʼязків або неналежне 
здійснення прав стосовно дітей може бути підставою для поз-
бавлення батьківських прав. Мати, батько можуть бути позбав-
лені судом батьківських прав, якщо вони: не забрали дитину 
з  пологового будинку без поважної причини і протягом шести 
місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування; ухи-
ляються від виконання своїх обовʼязків по вихованню дитини; 
жорстоко поводяться з дитиною; є хронічними алкоголіками 
або наркоманами; вдаються до будь-яких видів експлуатації 
дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва; за-
суджені за вчинення умисного злочину щодо дитини. Дитина 
має право противитися неналежному виконанню батьками сво-
їх обовʼязків щодо неї звертаючись за захистом своїх прав до 
органу опіки та піклування, інших органів державної влади, 
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органів місцевого самоврядування та громадських організацій, 
а також безпосередньо до суду, якщо вона осягла чотирнадця-
ти років [3].  

Право органів опіки і піклування щодо захисту житлових 
прав неповнолітніх, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківсь-
кого піклування [2]. 

Так, за заявою матері, батька дитини орган опіки та пік-
лування визначає способи участі у вихованні дитини та спілку-
вання з нею того з батьків, хто проживає окремо від неї. Рішен-
ня про це орган опіки та піклування постановляє на підставі 
вивчення умов життя батьків, їхнього ставлення до дитини, 
інших питань, що мають істотне значення для справи. Рішення 
органу опіки та піклування є обовʼязковим для виконання. 
Особа, яка ухиляється від виконання рішення органу опіки та 
піклування, зобовʼязана відшкодувати матеріальну та мораль-
ну шкоду, завдану тому з батьків, хто проживає окремо від неї. 
Відповідно якщо той з батьків, з ким проживає дитина, чинить 
перешкоди тому з батьків, хто проживає окремо, у спілкуванні 
з дитиною та у її вихованні, зокрема якщо він ухиляється від 
виконання рішення органу опіки і піклування, другий із бать-
ків має право на звернення до суду з позовом про усунення цих 
перешкод. Суд визначає способи участі одного з батьків у вихо-
ванні дитини (періодичні чи систематичні побачення, можли-
вість спільного відпочинку, відвідування дитиною місця його 
проживання тощо), місце та час їхнього спілкування з ураху-
ванням віку, стану здоровʼя дитини, поведінки батьків, а також 
інших обставин, що мають істотне значення. В окремих випад-
ках, якщо це стосується інтересів дитини, суд може обумовити 
побачення з дитиною присутністю іншої особи. 

Підсумовуючи вище наведене хотілося б виокремити, що 
права і обовʼязки батьків є рівними вони зазначені в Сімейному 
Кодексі України. Також варто відзначити, що законодавець 
не  позбавляє прав та обовʼязків батьків якщо ті не перебу- 
вають у шлюбі. Якщо має місце факт невиконання обовʼязків 
або неналежного виконання своїх прав та обовʼязків до них 
можуть застосовуватися санкції. Вирішення спорів щодо реалі-
зації батьками своїх прав і обовʼязків може вирішуватися в су-
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довому порядку. Також і сама дитина може звернутися за захи-
стом своїх прав і за тим щоб були здійсненні обовʼязки щодо 
неї. Отже батькам потрібно неухильно піклуватися про своїх 
дітей та здійснювати їх виконання для зміцнення соціуму у су-
спільстві та правильного розвитку держави. 
 

––––––––––––––––– 
1. Про охорону дитинства: Закон України від 26.04.2001 р. 

№ 2402-III. Дата оновлення: 25.07.2018. URL: http://zakon.rada.gov.ua/ 
laws/show/2402-14 

2. Про затвердження Правил опіки та піклування: Наказ Держав-
ного комітету України у справах сімʼї та молоді, Міністерство освіти  
України , Міністерство охорони здоровʼя України, Міністерство праці та 
соціальної політики України від 26.05.1999 р. № 34/166/131/88. URL: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0387-99 

3. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 
21.05.1997 р. № 280/97-ВР. Дата оновлення: 11.10.2018. URL: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80 

 
 

Т. І. Ямкова  
(Львівський державний університет 

 внутрішніх справ) 

 
ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВА  ХАРАКТЕРИСТИКА  

ТРЕТЕЙСЬКОГО СУДОЧИНСТВА 
В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 

 
У сучасному світі третейське судочинство (або арбітраж) 

залишається одним із основних способів вирішення спорів, 
протиріч і конфліктів, що виникають в комерційних і цивільно-
правових відносинах. Власне, в більшості держав для позна-
чення альтернативного вирішення спорів (ABC) застосовується 
саме термін «арбітраж», а термін «третейський суд» (суд за уча-
сті третьої особи – арбітра) – винахід слов'янської правової лін-
гвістики. Нагадаємо, що третейським судом (арбітражем) за-
звичай називають недержавні органи, уповноважені розгляда-
ти економічні (інколи цивільні) спори. Компетенція таких судів 
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визначається угодою сторін або статутом суду. Сторони, пере-
даючи справу на розгляд у третейському суді, беруть на себе 
зобов'язання підкоритися і виконати його рішення. Третейські 
суди можуть функціонувати як на постійній основі (інститу-
ційний арбітраж), так і створюватися одноразово для вирішен-
ня конкретного спору (арбітраж adhoc).  

У більшості зарубіжних країн діяльність третейських су-
дів врегульовано на нормативному рівні. Законодавчо закріп-
лено сферу компетенції судів, межі розгляду спорів, особливос-
ті виконання рішень третейських судів. У багатьох державах 
закріплено обовʼязковість звернення до арбітражу. І лише після 
вичерпання всіх способів позасудового врегулювання сторони 
можуть звернутися до суду[1]. 

У Китаї закордонні економічні й торговельні суперечки 
вирішує Китайська палата міжнародної торгівлі (іменуємо ще 
Комісією із зовнішньоторговельного економічного і торгового 
арбітражу - CIETAC). CIETAC - один з найзавантаженіших тре-
тейських судів світу: за рік тут слухається близько 800 супере-
чок. Рішення є обов’язкові. 

Китайська міжнародна економічна і торгова арбітражна 
комісія (далі коротко називається Арбітражна комісія) незале-
жно і безпристрасно за допомогою арбітража вирішує спори, 
які  виникли в ході міжнародного економічного співробітницт-
ва і зовнішньої торгівлі в цілях захисту справедливих інтересів 
сторін, сприянню розвитку міжнародної торгівлі [2]. Розгляда-
ються справи у Пекіні за участю спеціалістів у галузі законо-
давства, міжнародної співпраці і зовнішньої торгівлі, науки та 
техніки. Складається арбітражний суд із двох арбітрів, котрих 
вибирають сторони, та із одного головного який вибирається 
Головою Арбітражної комісії.  

У Німеччині, незважаючи на її економічну потужність, 
стабільність і сучасну інфраструктуру, третейський суд усе ще 
не популярний. З 1 січня 1998 року набуло чинності реформо-
ване третейське законодавство, яке регулюється в 10 книзі Ци-
вільного процесуального порядку. Основні положення вказано-
го акта практично повністю повторюють норми модельного 
закону UNCITRAL, яким встановлюється єдине регулювання як 
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для національного, так і для міжнародного третейського про-
вадження, яке є дійсне для всіх цивільних і господарських 
справ[1].У Німеччині повноваження державних судів у арбіт-
ражному провадженні обмежені: згідно ст. 1026 ЦПК державні 
суди не мають права втручатися у проведення арбітражу, за 
винятком надзвичайних обставин, наприклад, у разі клопотан-
ня про призначення заходів примусового характеру, у випадку 
необхідності попереднього правового захисту, скасування 
та/або примусового виконання рішення арбітражного суду  
тощо [3]. Контроль над третейськими судами здійснює Вищий 
регіональний суд. 

В Україні також існують третейські суди. Третейський 
суд - недержавний незалежний орган, що утворюється за уго-
дою або відповідним рішенням заінтересованих фізичних 
та/або юридичних осіб у порядку, встановленому Законом, для 
вирішення спорів, що виникають із цивільних та господарських 
правовідносин [4]. Здійснюють судочинство третейські судді, 
які не мають особистої заінтересованості у вирішенні даної 
справи. Кількісний склад суду визначають самі учасники за 
угодою. 

У США визріває інша картина арбітражу. Приватний суд-
дя, у свою чергу, відповідно до законодавства США, виступає як 
суддя , а не арбітр, і застосовує процесуальне законодавство 
при розгляді справи, а винесене рішення за наслідками тотож-
не судовому рішенню [5]. З цього випливає, що система даної 
країни різко відрізняється від інших  тому виникає питання 
доцільності її перебування в АВС. 

Підсумовуючи вищесказане можна зробити висновок, що 
положення третейського судочинства у світі різне. У деяких 
країнах це звичайна справа, а у деяких тільки набирає популя-
рності. Спільним для усіх держав є те, що третейський суд не 
входить до судової система, а є альтернативним способом ви-
рішення справ і також те, що сторони самі обирають суддів та 
арбітрів які розглядають справу. 

Практика з Європейського суду з прав людини розглядає 
як форму здійснення третейськими судами правосуддя нарівні 
з державними судами. Це свідчить про те, що третейське судо-
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чинство набуває дедалі більшу популярність серед населення 
та цим самим рішення стають більш вагомими. 
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РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ  

В ОХОРОНІ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ 
 

Національна поліція України – це центральний орган ви-
конавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпе- 
чення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності,  
підтримання публічної безпеки і порядку [1]. Органи Націо- 
нальної поліції України здійснюють адміністративну, профі- 
лактичну, оперативно-розшукову, виконавчу й охоронну функ-
ції. Адміністративна функція посідає перше місце, тому що є 
найбільш значною й великою за обсягом, до її реалізації залу-
чена більшість працівників органів поліції. Вона здійснюється 
за допомогою адміністративно-правових засобів й спрямована, 
перш за все, на охорону громадського порядку, забезпечення 
громадської безпеки [2, с. 74]. 
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Перелік адміністративних правопорушень, що посягають 
на громадський порядок і громадську безпекуміститься у Ко-
дексі про адміністративні правопорушення, до яких зокрема 
належать такі, як: дрібне хуліганство; розпивання пива, алко-
гольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом 
місцях або поява у громадських місцях у пʼяному вигляді; 
стрільба з вогнепальної, холодної метальної чи пневматичної 
зброї, пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими 
чи аналогічними за своїми властивостями метальними снаря-
дами несмертельної дії в населених пунктах і в не відведених 
для цього місцях або з порушенням установленого порядку; 
куріння тютюнових виробів у заборонених місцях; азартні  
ігри та ін. 

Поліція для охорони прав і свобод людини, запобігання 
загрозам публічній безпеці і порядку або припинення їх пору-
шення також застосовує в межах своєї компетенції поліцейські 
превентивні заходи та заходи примусу [3]. 

Поліція може застосовувати такі превентивні заходи: 
1) перевірка документів особи; 
2) опитування особи; 
3) поверхнева перевірка і огляд; 
4) зупинення транспортного засобу; 
5) вимога залишити місце і обмеження доступу до визна-

ченої території; 
6) обмеження пересування особи, транспортного засобу 

або фактичного володіння річчю; 
7) проникнення до житла чи іншого володіння особи; 
8) перевірка дотримання вимог дозвільної системи орга-

нів внутрішніх справ; 
9) застосування технічних приладів і технічних засобів, 

що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фо-
то- і кінозйомки, відеозапису; 

10) перевірка дотримання обмежень, установлених зако-
ном стосовно осіб, які перебувають під адміністративним на-
глядом, та інших категорій осіб; 

11) поліцейське піклування [1]. 
До заходів примусу належать фізичний вплив, застосу-

вання спеціальних засобів та вогнепальної зброї. 

https://urist-ua.net/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BF_1/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_178/
https://urist-ua.net/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BF_1/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_178/
https://urist-ua.net/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BF_1/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_178/
https://urist-ua.net/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BF_1/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_174/
https://urist-ua.net/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BF_1/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_174/
https://urist-ua.net/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BF_1/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_174/
https://urist-ua.net/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BF_1/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_174/
https://urist-ua.net/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BF_1/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_174/
https://urist-ua.net/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BF_1/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_175-1/
https://urist-ua.net/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BF_1/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_175-1/
https://urist-ua.net/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BF_1/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_181/
https://urist-ua.net/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BF_1/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_181/


- 487 - 

При виявленні правопорушення може відбутися адмініс-
тративне затримання при якому складається протокол, в якому 
зазначаються: дата і місце його складення; посада, прізвище, 
ім’я та по батькові особи, яка склала протокол; відомості про 
особу затриманого; час і мотиви затримання. Протокол підпи-
сується посадовою особою, яка його склала, і затриманим. 
У  разі відмовлення затриманого від підписання протоколу 
в  ньому робиться запис про це [3]. 

Крім цього, уповноважені особи від імені органів Націо-
нальної поліції які мають спеціальні звання, мають право розг-
лядати справи про адміністративні правопорушення (перелік 
яких зазначається у ст. 222 КпАП) і накладати адміністративні 
стягнення. 

Для забезпечення громадського порядку також залу- 
чається Національна гвардія України яка є військовим форму-
ванням з правоохоронними функціями, що входить до системи 
Міністерства внутрішніх справ України і призначено для вико-
нання завдань із захисту та охорони життя, прав, свобод і за-
конних інтересів громадян, суспільства і держави від злочин-
них та інших протиправних посягань, охорони громадського 
порядку та забезпечення громадської безпеки, а також у взає-
модії з правоохоронними органами [4]. 

Взаємодія між НГУ та Національною поліцією України 
здійснюється шляхом: 

‒ спільного патрулювання нарядами вулиць, площ, пар-
ків, скверів, вокзалів, аеропортів, морських та річкових портів, 
інших публічних (громадських) місць; 

‒ забезпечення (охорони) публічної (громадської) без-
пеки і порядку під час проведення зборів, мітингів, вуличних 
походів, демонстрацій, інших масових та спортивних заходів, 
а  також під час заходів у публічних (громадських) місцях 
за  участю осіб, щодо яких здійснюється державна охорона; 

‒ проведення спільних заходів з метою стабілізації опе-
ративної обстановки в разі її загострення в межах території од-
нієї чи декількох адміністративно-територіальних одиниць [5]. 

Національна поліція охороняє громадський порядок  
відповідно до законів України «Про Національну поліцію» та 
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КУпАП. Ці нормативні акти визначають межі дій та повнова-
жень працівників поліції у конкретній ситуації. 

 
––––––––––––––––– 
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НОТАРІАТ  

ТА ЙОГО ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

Згідно із Законом України «Про нотаріат», нотаріат в 
Україні – це система органів і посадових осіб, на які покладено 
обовʼязок посвідчувати права, а також факти, що мають юри-
дичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені 
цим Законом, з метою надання їм юридичної вірогідності 
(ст.  1) [1]. 

Інститут нотаріату як обʼєкт наукового дослідження  
являє собою найважливіший феномен, що вимагає до себе  
пильної уваги у вітчизняній юридичній науці. Деякі автори  
виділяють 4 значення нотаріату, а саме такі: 

1) як систему органів та посадових осіб, у тому числі но-
таріусів, які вчиняють нотаріальні дії; 

2) як галузь права; 
3) як галузь законодавства; 
4) як наукова та навчальна дисципліна [2, c. 51]. 
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Можна виділити такі основні завдання нотаріату: 
– забезпечувати захист і охорону прав власності, права 

і  законні інтереси фізичних та юридичних осіб; 
– сприяти зміцненню законності та правопорядку в  

суспільстві; 
– запобігати правопорушенням [2, c. 52]. 
При виконанні своїх завдань, правову основу їхньої  

діяльності виконує Конституція України, Закон України «Про 
нотаріат», а також інші законодавчі акти України.  

Говорячи про нотаріат, можна сказати, що право будується 
та функціонує на підставі визначених принципів, які виражають 
його суть та соціальне значення. Під принципами нотаріального 
права розуміють основні засади, на яких базується нотаріальне 
право, організація та здійснення нотаріальної діяльності, поря-
док вчинення нотаріальних дій нотаріальними органами Украї-
ни, зокрема нотаріусами.  

Виділяють такі основні принципи нотаріального права:  
1) принцип законності;  
2) прицип обґрунтованості нотаріальних актів;  
3) принцип рівності перед законом під час здійснення но-

таріальної діяльності;  
4) принцип безпосередності;  
5) принцип сприяння громадянам, підприємствам, устано-

вам та організаціям у здійсненні їх прав та законних інтересів;  
6) принцип таємниці вчинення нотаріальних дій [2, c. 61]. 
Правовідносини, що регулюються нормами нотаріально-

го права і принципами, є різні, як і їх субʼєкти. Субʼєкти нота- 
ріального права – це учасники нотаріальних суспільних відно-
син, які виступають як носії передбачених нотаріальним пра-
вом субʼєктивних прав і обовʼязків. 

Керуючись Законом України «Про нотаріат», а саме ст. 1, 
можна виділити таких субʼєктів нотаріального права як: 

– нотаріуси, які працюють у державних нотаріальних 
конторах, державних нотаріальних архівах, так звані державні 
нотаріуси; 

– нотаріуси, які займаються приватною нотаріальною 
діяльністю, так звані приватні нотаріуси; 

– посадові особи консульських установ та дипломатич-
них представництв України; 
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– інші посадові особи, передбачені Законом «Про нота-
ріат», які посвідчують заповіти і довіреності, прирівняні до но-
таріальних [2, c. 79]. 

Виходячи із загальної класифікації субʼєктів нотаріально-
го процесу, до другої групи субʼєктів нотаріальних процесуаль-
них правовідносин належать особи, які беруть участь в нотарі-
альному провадженні. Учений В. В. Комаров зазначає, що другу 
групу утворюють юридично зацікавлені особи. Це громадяни 
і  юридичні особи за дорученням яких і щодо яких вчиняються 
нотаріальні дії, та їх представники. Основним критерієм, який 
покладено в основу класифікації субʼєктів нотаріального про-
цесу, є характер інтересу, що притаманний даній групі осіб [3]. 

Отже, можна сказати, що головним завданням нотаріату 
є  забезпечення захисту та охорони власності, прав і законних 
інтересів фізичних та юридичних осіб, сприяння у зміцненні 
законності та правопорядку, попередження правопорушення. 
Із цього випливає три головних завдання нотаріату, як органу, 
що здійснює правозахисну діяльність в умовах формування 
громадянського суспільства. Перше завдання – захист і охорона 
власності, прав і законних інтересів фізичних та юридичних 
осіб. Нотаріальні органи в основному виконують правоохорон-
ну функцію, але нотаріальна діяльність може бути засобом за-
хисту прав, наприклад, у разі вчинення виконавчих написів, 
протестів векселів, посвідчення не оплати чеків. Виконуючи 
функцію контролю за законністю в цивільному обороті, нота-
ріат реалізує своє друге завдання – зміцнення законності і пра-
вопорядку. І третє завдання – запобігає можливим правопору-
шенням. Так, сказати, якщо нотаріальна дія, за вчиненням якої 
звернулися заінтересовані особи, не відповідає законові, нота-
ріус відмовить у її вчиненні, запобігши в такий спосіб правопо-
рушенням і можливим негативним наслідкам для цих осіб [4]. 
 
––––––––––––––––– 
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НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИКОВ  
ПУТЕМ БЕЗНАЛИЧНОГО РАСЧЕТА 

 
Незаконный оборот наркотиков (далее – НОН) является 

реальной угрозой национальной безопасности, жизни и здо- 
ровью граждан. Противодействие НОН – одна из наиболее ак-
туальных проблем современности; НОН признан уголовно на-
казуемым в подавляющем большинстве стран мира [1, с. 79]. 
Тенденции в структуре и динамике преступности в сфере НОН, 
их изменчивость, рост, возникновение новых форм и методов 
преступной деятельности, технический прогресс, омоложение 
криминального элемента, его трансграничность требуют от 
правоохранительных органов мобилизации усилий, слаженной 
и четкой работы всех правоохранительных органов, в первую 
очередь следственных, оперативных и экспертных подразде-
лений [2, с. 60]. Возможность получения большой прибыли от 
торговли наркотическими средствами привлекает значитель-
ное количество заинтересованных лиц, мотивирует их на изо-
бретение новых, изощренных способов сбыта запрещенных 
средств. Одним из таких способов является безналичный рас-
чет, что затрудняет проведение оперативно-розыскных мероп-
риятий, изобличение лиц, организующих НОН, и привлечение 
этих лиц к уголовной ответственности. Безналичный расчет 
широко используется в преступном мире, что является ак- 
туальной проблемой противодействия НОН. Наркоманы приоб- 
ретают карты безналичного расчета («Web Money», «Perfect 
Money», «Payeer» и др.), переводят денежные средства на опре-
деленный интернет-кошелек и звонят на определенный номер, 
известный только в кругу наркоманов, где им отвечает «диспе-
тчер». После поступления денежных средств в интернет-
кошелек «диспетчер» сообщает о месте нахождения тайника с 
наркотиками (так называемая «закладка»). Тайники заранее 
устраиваются другими участниками группы. Такая система за-
трудняет проведение проверочной закупки, т. е. делает ее  
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невозможной. Это также является серьезным затруднением 
при расследовании преступлений, связанных с НОН. В качестве 
тайников обычно используются урны, ямы в лесу, камни и дру-
гие предметы, под которые можно спрятать дозу наркотичес-
кого вещества. Вычислить преступников очень сложно. Посто-
янно изменяющиеся номера телефонов «диспетчеров» можно 
узнать только в кругу наркоманов, у определенных лиц. Номе-
ра, сим-карты зарегистрированы на третьих лиц либо на кор-
порации, т. е. чтобы установить владельца номера телефона 
требуются значительные затраты времени и усилий.  

Сбытчики наркотиков по телефону не разговаривают от-
крыто (опасаясь записи телефонных разговоров), а используют 
какие-либо условные обозначения слов, пользуются сленгом, 
зашифровывают термины для обозначения вида и количества 
наркотиков. Также используются такие средства связи как мес-
сенджеры «Telegram, Viber, Wats app», которые используют 
средства шифрования; данные, которые там хранятся, можно 
изучить только на устройстве, на котором данное средство 
связи установлено. 

Создать интернет-кошелек можно из любой точки Земли, 
где есть выход в интернет; регистрация возможна на любого 
человека, даже не существующего, можно ввести любые биог-
рафические данные. Поступления денежных средств на счет 
отслеживаются посредствам интернета из любой точки плане-
ты. В качестве кошелька могут быть использованы банковские 
счета, карты, которые оформляются на третьих лиц по подде-
льным, похищенным, утерянным документам либо на предста-
вителей маргинальных слоев общества, находящихся на со- 
циальном дне – лиц без определенного места жительства, лиц, 
страдающих алкогольной или наркотической зависимостью. 
Установить лицо, которое действительно распоряжается бан-
ковской картой, весьма затруднительно, даже практически не-
возможно. Во время продажи наркотика продавец может нахо-
диться за пределами страны. Как правило, у преступников, 
особенно у тех, которые используют систему безналичного ра-
счета, имеется хорошо спланированная организация продаж. 
Роли и обязанности каждого в группе тщательно регламенти-
руются. Два-три человека осуществляют поиск тайников и де-
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лают закладки с наркотиками, еще несколько производят звон-
ки и сообщают покупателю о месте нахождения дозы. Они же 
отслеживают поступление денежных средств на счет кошелька. 

Таким образом, можно констатировать, что полностью 
бесконтактный способ НОН (когда продавец и покупатель не 
видят и не знают друг друга) приобретает все большую попу-
лярность. Наркоторговец почти не рискует своей свободой, из-
бегая личных контактов с покупателем наркотиков. Это делает 
невозможным проведение проверочной закупки и задержание 
лиц с поличным во время совершения преступления – НОН. Для 
противодействия системе НОН по безналичному расчету мож-
но применить следующие способы: 

‒ осуществлять международное сотрудничество для ле-
гализации и верификации электронных кошельков, которые 
открываются иностранными банками в Республике Беларусь 
и  за ее пределами; 

‒ отслеживать и проводить мониторинг частых перево-
дов денежных средств на банковские счета, банковские карты 
и интернет-кошельки; 

‒ усилить взаимодействие с сотрудниками банков. Нео-
бходимо упростить процедуру просмотра видеозаписи с камер 
наблюдения в банках, банкоматах, получения ответов на за-
просы правоохранительных органов о счетах и их владельцах, 
своевременного информирования правоохранительных орга-
нов о подозрительных счетах путем изменения и дополнения 
соответствующих норм законодательства, так как в настоящее 
время для получения информации из банков по счетам тре- 
буется судебное решение; 

‒ привлекать при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий специалистов в области информационных техно-
логий. 
 
–––––––––––––––––– 

1. Бахур И. О. Преступный оборот наркотиков: причинный ком-
плекс и особенности предупреждения на современном этапе. Вестник 
Академии МВД Республики Беларусь.  2017.  № 2.  С. 79–83. 

2. Внукевич Т. Рассмотрение уголовных дел о преступлениях, свя-
занных с наркотическими средствами, психотропными веществами, их 
прекурсорами и аналогами. Судовы Веснiк.  2017.  № 4.  С. 60–63. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИВАТИЗАЦИИ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА  

В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 

Вопросы правового регулирование приватизации госу-
дарственного имущества регулируется Законом Азербайджан-
ской Республики № 878-IQ, от 16 мая 2000 года «О приватиза-
ции государственного имущества» (далее – Закон АР о прива-
тизации) и Указом Президента Азербайджанской Республики 
№383, от 10 августа 2000 года «О Второй Государственной 
Программе приватизации государственного имущества в Азер-
байджанской Республике».  

На сегодняшний день в сфере приватизации государст-
венного имущества были приняты две государственных про-
грамм. В рамках первой «Государственной программы прива-
тизации государственной собственности в Азербайджанской 
Республике в 1995–1998 годах» под руководством общенацио-
нального лидера Гейдара Алиева, в обращение были выпуще-
ны приватизационные паи и создана нормативно-правовая ба-
за для льготного участия, позволяющая трудовым коллекти-
вам принять участие в приватизации имущества.  

В 2001 году была принята «II Государственная програм-
ма приватизации государственного имущества в Азербайджан-
ской Республике», целью которой является: 

‒ осуществление приватизации в соответствии с требо-
ваниями Закона о приватизации; 

‒ повышение уровня экономики посредством создания 
здоровой конкуренции; 

‒ увеличение количества частных собственников; 
‒ привлечение иностранных инвестиций; 
‒ завершение приватизации объектов выставленных с 

момента принятия I Государственной программы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Процесс приватизации в Азербайджанской Республики 

можно разделить на 3 этапа: 

‒ выявление подходящей модели и механизма прива- 

тизации; 
‒ подготовка всего комплекса существующих норм и ос-

нов, посредством которых возможен переход к приватизации; 

‒ осуществление процесса приватизации 
19 мая 2016 года Президентом Азербайджана Ильхамом 

Алиевым бал принят Указ «О дополнительных мерах в области 

усовершенствования процесса приватизации государственного 

имущества».  
Целью данного Указа являлось усовершенствование сущес-

твующей модели, представлении нового государственного иму-

щества для приватизации, а также в кратчайший срок передача 
на приватизацию раннее утверждённых объектов.  

Субъектами приватизации государственного имущества 

выступают продавец и покупатель. В качестве продавца госу-

дарственного имущества выступает Государственный Комитет 

по вопросам Имущества.  

Согласно ст. 9 Закона АР о приватизации в качестве по-

купателя выступают:  
1. граждане Азербайджанской Республики, иностранцы и 

лица без гражданства;  

2. все юридические лица, прошедшие государственную ре-

гистрацию в Азербайджанской Республике кроме указанных в 

Законе;  

3. иностранные юридические лица.  

Одновременно Закон АР о приватизации устанавливает и 

круг лиц, которые не могут выступать в качестве покупателя 

при приватизации государственного имущества. К числу этих 

лиц Закон АР о приватизации относит:  

1) юридические лица, в уставном фонде которых акции 

или доля, находящаяся в государственной собственности, пре-

вышают 20%;  

2) органы исполнительной власти;  

3) муниципальные органы.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2016_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0%D0%BC_%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0%D0%BC_%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8B


- 496 - 

Само государственное имущество, которое является объ-
ектом приватизации, классифицируется в зависимости возмо-
жности приватизации следующим образом:  

1) имущество, приватизация которого запрещена;  
2) имущество, находящееся в государственной собствен-

ности до момента принятия решения о его приватизации;  
3) имущество, приватизируемое решением Президента 

Азербайджанской Республики;  
4) имущество, приватизируемое решением продавца го-

сударственного имущества.  
Согласно ст. 10 Закона АР о приватизации средством 

оплаты при приватизации государственного имущества счи- 
тается платежное средство Азербайджанской Республики – 
манат и в установленном законодательством порядке – госу-
дарственные приватизационные паи (чеки).  

Законодательство о приватизации устанавливает нормы, 
определяющие порядок и способы приватизации государст-
венного имущества. Приватизация государственного имущест-
ва осуществляется следующими способами:  

1) продажа имущества приватизируемых государствен-
ных предприятий со скидкой членам трудового коллектива и 
приравненные к ним лицам;  

2) приватизация государственных предприятий по инди-
видуальным проектам;  

3) продажа государственного имущества на специализи-
рованных чековых и денежных аукционах;  

4) продажа государственного имущества через аукционы;  
5) продажа государственного имущества путем инвес-

тиционного конкурса;  
6) продажа государственного имущества, переданного 

в  аренду;  
7) продажа государственных предприятий путем объяв-

ления их банкротом.  
В настоящее время происходящие процессы в мировой 

экономике диктуют необходимость повышения конкурентос-
пособности экономики страны, выполнения новых задач, сто-
ящих в области управления государственным имуществом, и 
принятия дополнительных мер в данной сфере. 
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В целях защиты государственного имущества и эффекти-
вного управления им в новых экономических реалиях. 
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УБИЙСТВО, СОВЕРШЕННОЕ  

В СОСТОЯНИИ АФФЕКТА, 
В ЗАРУБЕЖНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 
В уголовном праве такое понятие как состояние аффекта 

известно с давних времен. Так, еще в российском Уложении о 
наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. имелась ста-
тья, на основании которой совершивший убийство в запальчи-
вости или раздражении, но не случайно, а, зная, что посягает на 
жизнь другого, подвергался каторге на срок от десяти до две-
надцати лет [2, с. 1].  

В американском уголовном праве, наиболее распрост- 
ранённым смягчающим обстоятельством, позволяющим ква-
лифицировать деяние как простое умышленное убийство,  
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является состояние сильного душевного волнения, спровоци-
рованного чем-либо.  

В общем праве выделяют четыре основных требования к 
этому обстоятельству, которые в той или иной степени нашли 
отражение и во многих кодексах штатов: 

1) провокация должна быть такой, чтобы «разумный че-
ловек» под её влиянием утратил контроль над собой; 

2) провокация должна быть действительной; 
3) промежуток времени между провокацией и убийством 

не должен быть достаточно большим для того, чтобы «разум-
ный человек» мог прийти в нормальное состояние; 

4) сам обвиняемый в течение этого времени не пришёл 
в  нормальное  состояние. 

В нормах уголовного законодательства западноевропей-
ских стран понятию «аффект» не уделяется большого внима-
ния и убийство, совершённое в состоянии аффекта, не считает-
ся деянием, совершённым при смягчающих обстоятельствах. 
Зарубежные теоретики и практики понимают аффект как эмо-
циональное волнение, возникшее в результате причинения 
действий в отношении потерпевшего, и относят данный состав 
преступления не к привилегированному, а к простому убийст-
ву. Так, в Уголовном кодексе Республики Беларусь, убийство, 
совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного ду-
шевного волнения, вызванного насилием, издевательством, 
тяжким оскорблением или иными противозаконными или гру-
быми аморальными действиями потерпевшего либо длитель-
ной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с сис-
тематическим противоправным или аморальным поведением 
потерпевшей (ст. 141 УК Республики Беларусь) [1].  

Что же касается стран СНГ, то состояние аффекта являет-
ся понятием, характеризующим особое психическое состояние 
лица в момент совершения преступления и влияющим на уго-
ловную ответственность. Так, под аффектом (сильным душев-
ным волнением) понимается приступ сильного нервного воз-
буждения (ярости, гнева, ужаса) как одна из форм эмоциональ-
ной реакции человека на воздействие внешнего мира. Убийст-
во, совершённое в состоянии аффекта, квалифицируется как 
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деяние, совершённое при смягчающих обстоятельствах, то есть 
это говорит о том, что уголовная ответственность носит более 
мягкий характер. В соответствии с нормами Уголовных кодек-
сов стран – участников СНГ под убийством, совершённым в со-
стоянии аффекта, понимается убийство, совершённое в состоя-
нии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аф-
фекта), вызванного насилием, издевательством или тяжким 
оскорблением или иными противозаконными или аморальны-
ми действиями (бездействием) потерпевшего, а равно длите-
льной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с 
систематическим противоправным или аморальным поведе-
нием потерпевшего. Но при этом, некоторые уголовные кодек-
сы, закрепляют более узкое понятие убийства, совершённого 
в  состоянии аффекта (например, УК Украины, Азербайджана). 
Здесь под убийством, совершённым в состоянии аффекта, по-
нимается умышленное убийство, совершённое в состоянии си-
льного душевного волнения, внезапно возникшего вследствие 
противозаконного насилия, систематического издевательства 
или тяжкого оскорбления со стороны потерпевшего. Данное 
определение выделяет дополнительный признак этого соста-
ва: умысел. Для признания аффекта обстоятельством, смягча-
ющим ответственность, необходимо наличие ситуации, кото-
рая могла вызвать такую реакцию. Данная ситуация может 
быть определена при помощи термина «внезапность» [2, с. 3]. 

Исходя из этого следует, что соответствующие статьи 
Уголовных кодексов стран СНГ содержат несколько признаков, 
которые относят рассматриваемый вид убийства к привилеги-
рованным составам убийства. Основными из них являются: 
внезапность сильного душевного волнения; совершение прес-
тупления именно в состоянии аффекта, а не позже, когда, пси-
хика человека приходит в норму; наличие определенных фак-
торов, вызывающих состояние аффекта (перечень их, как было 
показано, не одинаков в законодательстве разных стран), в ка-
честве которых выступает неправомерное поведение самого 
потерпевшего.  

Доктрине западноевропейского уголовного права поня-
тие аффекта не известно, лишение жизни другого человека 
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в  состоянии сильного душевного волнения признается прос-
тым убийством. 

 
–––––––––––––––– 
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ПОНЯТИЕ ИСПЫТАНИЯ  

ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ 

 
Процедура заключения, изменения и прекращения тру-

дового договора регулируется нормами Трудового Кодекса 
Азербайджанской Республики (далее ТК АР), принятым пар- 
ламентом Азербайджанской Республики 1 февраля 1999 г. 
и  вступившим в силу с 1 июля того же года. В соответствии 
с  трудовым законодательством Азербайджанской Республики, 
трудовые отношения между работником и работодателем воз-
никают после регистрации внесенного в электронную инфор-
мационную систему посредством усиленной электронной под-
писи уведомления о трудовом договоре и направления работо-
дателю электронной информации об этом. Это непосредствен-
но указано в ч. 2-1 ст. 7 ТК АР.  

В науке трудового права условия трудового договора  
разделяются на два вида: обязательные условия и дополни- 
тельные условия. Дополнительные условия может включено 
в  содержание трудового договора только по соглашению сто-
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рон, а также, эти условия не должны противоречить трудовому 
законодательству и после вступление в силу трудового дого-
вора дополнительные условие, как и обязательные условие 
обязательны для работника и работодателя. В этом плане  
можно соглашаться с мнениями Ю. П. Орловского, А. Ф. Нурт-
диновой, которые справедливо отмечают, что «это не означает, 
что дополнительные условия не носят обязательного характе-
ра. Включенные в трудовой договор, они имеют такую же юри-
дическую силу, как и обязательные условия» [1]. 

Одним из дополнительных условий можно назвать испы-
тательный срок. Заключение трудового договора между рабо-
тодателем и работником с установлением условие испытате-
льного срока имеет существенное значение в условиях совре-
менной рыночной экономики. Потому что работодатель в ос-
новном лицо, которое занимается предпринимательской дея-
тельностью и целями его являются, извлечение прибыли, за-
щита деловой репутации на рынке, производство конкуренто-
способных товаров, оказание услуг, выполнение работ. В этом 
случае работодатель нуждается в профессиональной, квали-
фицированной рабочей силе. А для того чтобы подобрать нуж-
ных профессиональных кадров без каких либо ошибок работо-
дателю потребуется применить институт испытание. С другой 
стороны не редко встречаются и случаи, когда работник тоже 
имеет право устанавливать испытание с целью определиться 
подходит ему подобная работа.  

Рассмотрев позиций авторов нужно отметить, что в юри-
дической литературе существует ряд позиций, которые можно 
разделить на четыре группы. Первую группу составляет пози-
ция авторов, которые считают, что при заключении трудового 
договора может быть установлено испытание по соглашению 
сторон с целью проверки соответствия работника поручаемой 
ему работе [2]. Вторая группа ученых утверждают, что трудо-
вого договор может быть заключено с установлением испыта-
тельного срока с целью проверки профессионального уровня 
работника, умения им исполнять соответствующие функции [3]. 
Третья группа составляет ученые, которые утверждают, что 
инициатором установление испытание при заключении трудо-
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вого договора может выступать не только работодатель, но 
и  работник тоже [4]. Данную позицию поддерживают и турец-
кие ученые поддерживая данную позицию отмечают, что «сто-
роны трудового договора для того чтобы испытать друг друга 
добровольно могут заключить трудовой договор с испытате-
льным сроком» [5]. Наконец, последнюю группу составляет 
позиция авторов, которые считают, что испытания при приеме 
на работу может быть установлено коллективными договора-
ми. Так, по мнению, Марии Руиз «… в некоторых европейских 
странах, где периоды испытаний даже могут быть установлены 
коллективным договором» [6]. 

На основе сказанного считаем целесообразным позицию 
авторов, которые считают, что при заключении трудового до-
говора по соглашению сторон может быть обусловлено испы-
тание с целью проверки работодателем соответствия профес-
сионального уровня работника, умения им исполнять соответ-
ствующие функции, а также работником, чтобы определить 
подходит ему ли данная работа. Поэтому, для усовершенство-
вания Трудового Кодекса Азербайджанской Республики, пред-
лагаем содержание ст. 51 ТК АР следующем образом: по согла-
шению сторон трудовой договор может заключаться с устано-
влением испытательного срока в целях проверки профессио-
нального уровня работника, умения им исполнять соответст-
вующие трудовые функции, определение работником пригод-
ности этой работы для него. 

 
–––––––––––––––––– 
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КЛОНИРОВАНИЕ:  

К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
НАПРАВЛЕНИЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 
В последнее время одной из популярных тем для общес-

твенного и научного обсуждения стала тема правового регули-
рования клонирования, которая, как и многие другие юриди-
ческие вопросы, к сожалению, не получила однозначной оцен-
ки в научном мире. Одни авторы – сторонники указанной фор-
мы медицинского вмешательства – считают, что клонирование 
– это прорыв в биомедицине, который раскрыл ученым новые 
особенности человеческой биологии и дал толчок к развитию 
медицины. Существует и обратная точка зрения: ряд ученых 
(как юристов, так и представителей других отраслей научного 
знания) высказывают опасения по поводу того, что технология 
клонирования неизбежно затронет сущность человека, нару-
шит его достоинство и фундаментальные права.  

Термин «клонирование» произошел от древнегреческого 
слова, которое в переводе означает «веточка, побег, отпрыск». 
Термин «клон» от греческого «твиг» (побег), означает группу 
идентичных образований. В последнее время под этим терми-
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ном стали также подразумевать отдельного члена такой груп-
пы и, в частности, организм, который является генетической 
копией другого организма. Этот термин применяется не толь-
ко к организмам в целом, но и к копиям молекул (например, 
ДНК) и клеток [1]. 

В настоящее время различают два вида клонирования: 
репродуктивное и терапевтическое. В результате репродукти-
вного клонирования образуется новый целостный организм, 
который является генетической копией другого организма – 
клон. Терапевтическое клонирование – это технология полу-
чения эмбриональных стволовых клеток для использования 
в  терапии различных заболеваний человека. В процессе тера-
певтического клонирования развитие эмбриона останавливае-
тся, и он используется в качестве объекта научных исследова-
ний и экспериментов и получения стволовых клеток. В процес-
се терапевтического клонирования эмбрион неизбежно унич-
тожается. Дальнейшее развитие клеток происходит в условиях 
искусственной среды в соответствии с тем, какую ткань пред-
полагается из них получить.  

Если говорить о терапевтическом клонировании, то  
неизбежно возникает вопрос о статусе эмбриона – можно ли 
на  стадии зародыша говорить о человеке как о полноценном 
и  полноправном существе? Если и можем, то имеем ли мы пра-
во производить какие-либо действия, даже если это и требует 
человечество.  

С точки зрения мировых религий клонирование является 
недопустимым действием в отношении человека, поскольку 
практика клонирования не предполагает естественного рож-
дения человека. В обществе не сформировалось однозначное 
отношение к клонированию: в одних странах клонирование 
запрещено вообще, в других – запрещено только репродуктив-
ное клонирование. 

Что касается опыта Республики Беларусь, то на данный 
момент необходимая правовая база для применения или  
запрета применения каких-либо технологий клонирования 
не  создана. Изучив некоторые международные акты, а именно 
Всеобщую декларацию о геноме человека и правах человека 
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(1997 г.), Хартию Европейского Союза об основных правах 
(2000 г.), положения Дополнительного протокола к Конвенции 
о правах человека и биомедицине (1998 г.) о запрете клониро-
вания человеческих существ, а также Декларации Организации 
Объединенных Наций о клонировании человека (2005 г.), мож-
но увидеть, что мировое сообщество идет по пути запрета кло-
нирования человеческих существ. Так, согласно ст. 3 Хартии, 
каждый человек имеет право на личную неприкосновенность 
и  неприкосновенность психики, которые в области биологии 
и  медицины обеспечиваются, в том числе запретом репродук-
тивного клонирования человеческих существ [2].  

В ст. 1 Всеобщей Декларации о геноме человека и правах 
человека в области биомедицины, принятой в 1997 году и обо-
дренной Ассамблеей ООН в 1998 году, закреплено, что геном 
человека лежит в основе изначальной общности всех предста-
вителей человеческого рода, а также признания их неотъемле-
мого достоинства и разнообразия. Геном человека знаменует 
собой достояние человечества. Статья 11 вышеуказанной Де-
кларации указывает на то, что не допускается практика, про-
тиворечащая человеческому достоинству, такая, как практика 
клонирования в целях воспроизводства человеческой особи.  

Республика Беларусь не является участницей междуна-
родных документов, запрещающих клонирование человечес-
ких существ, и белорусское законодательство не закрепляет 
положения, касающиеся данного вопроса. Гипотетически такое 
состояние законодательного обеспечения в данной области 
может сформировать общее представление о том, что клони-
рование человека в Республике Беларусь разрешено. Представ-
ляется, что для определения позиции нашего государства по 
исследуемому вопросу Республике Беларусь необходимо, во-
первых, стать участницей соответствующих международных 
документов в данной области, и, во-вторых, на законодатель-
ном уровне закрепить запрет на клонирование человеческих 
существ. Основание для реализации такого рода подхода – нео-
бходимость создания необходимых условий (правовых, орга-
низационно-технических, медицинских и др.), позволяющих 
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исключить возможные негативные последствия практического 
применения технологий клонирования.  

 
–––––––––––––––– 
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http://apps.who.int/gb/archive/pdf_files/EB115/B115_ID2-ru.pdf. Дата дос-
тупа: 10.10.2018. 

2. Хартия Европейского Союза об основных правах: принята 7 де-
кабря 2000 года. 2018. URL: http://eulaw.ru/treaties/charter. Дата доступа: 
20.09.2018.  
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 М. Т. Романюк  

(Брестский государственный университет 
им. А. С. Пушкина) 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  

ПО ИСКАМ О ТОЛКОВАНИИ ЗАВЕЩАНИЯ 
 

Завещание является односторонней сделкой и представ-
ляет собой посмертное волеизъявление лица. При составлении 
завещания, лицо определяет судьбу своего имущества после 
его смерти. Однако на практике встречаются такие случаи, что 
после смерти наследодателя, наследники затрудняются испол-
нить завещание из-за того, что завещание имеет неясности.  

В таких случаях наследники могут прибегнуть к проце-
дуре толкования завещания. Можно сказать, что основной це-
лью данного процесса является максимально точное и полное 
формулирование всех аспектов и различных нюансов, которые 
были указаны в документе завещателем. Если завещание исто-
лковано верно, то это позволит максимально точно выполнить 
все распоряжения в полном объеме, а, значит, обеспечить свое-
временное и четкое соблюдение прав лиц, входящих в круг на-
следников [1]. 

Согласно ст. 1051 Гражданского кодекса Республики  
Беларусь (далее – ГК), в Республике Беларусь правом толковать 

http://apps.who.int/gb/archive/pdf_files/EB115/B115_ID2-ru.pdf
http://eulaw.ru/treaties/charter
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завещание обладают нотариусы, исполнители завещания и 
суд  [1]. 

По мнению Магомедовой З.И. при толковании завещания 
нужно придерживаться следующих принципов: 

a. приоритет должен отдаваться наиболее полному осу-
ществлению предполагаемой воли наследодателя (завещателя); 

b. нормы наследственного права, регламентирующие 
форму и порядок совершения завещания, подлежат ограничи-
тельному толкованию [2, с. 262]. 

При толковании завещания, все отраженное в нем восп-
ринимается буквально. В случае, если при толковании возни-
кают вопросы относительно буквального смыла какого-либо 
положения завещания, то лица, осуществляющее толкование 
завещания, сопоставляет отдельные части завещания друг с 
другом и разъясняет смысл завещания в целом. В ст. 1051 ГК 
отражено, что при этом должно быть обеспечено наиболее по-
лное осуществление предполагаемой воли завещателя [1].  

Выше было указано, что в Республике Беларусь, согласно 
ст. 1051 ГК, правом толковать завещание обладают нотариусы, 
исполнители завещания и суд. Таким образом, никакие другие 
заинтересованные лица не могут войти в данный круг субъек-
тов и толковать завещание. Если такое произошло и толкова-
ние завещания осуществило лицо, не входящее в установлен-
ный законом круг, данная процедура будет признана незакон-
ной. Это повлечет определенные последствия в виде полного 
аннулирования результатов, которые были получены в ходе 
данной процедуры толкования [1].  

Оспаривание результатов процедуры толкования заве-
щания происходит в судебном учреждении по исковому заяв-
лению заинтересованного лица. 

Родственники завещателя либо иные заинтересованные 
лица категорически не могут навязывать свое мнение толко-
вателю завещания, оказывать на него моральное давление, 
производить запугивание и т. д. 

В тех случаях, если при толковании завещания возни- 
кают сложности, необходимо обратиться с заявлением в суд. 
Однако при этом может возникнуть вопрос о сумме государст-
венной пошлины, которая подлежит уплате.  
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В настоящее время при оплате государственной пошли-
ны суды исходят из того, что заявления по толкованию заве-
щания определяют как имущественные требования. Следова-
тельно, государственная пошлина взимается в размере 5% от 
цены иска [3, приложение 14]. Однако, под имущественным 
иском понимают право гражданина на возмещение материаль-
ного вреда, который ему был причинен третьими лицами.  

Что касаемо споров неимущественного характера, то к 
ним причисляют отношения, которые возникают между лица-
ми, по поводу своих обязанностей и прав в спорных мате- 
риальных правоотношениях, но при этом им присуща невещес-
твенная природа, то есть они нераздельно связаны со своими 
носителями или создателями [1]. 

К данному виду споров относятся защита свобод челове-
ка, неотчуждаемых прав и прочих нематериальных благ. Так же 
примером неимущественных требований является оспарива-
ние нормативных правовых актов, решений и действий госу-
дарственных органов. 

В случае, когда мы подаем исковое заявление о толкова-
ния завещания, мы желаем уяснить для себя положения заве-
щания, что не является имущественным требованием и не по-
длежит стоимостной оценке. Исходя из этого, заявление о тол-
ковании завещания, по нашему мнению, является неимущест-
венным требованием. На основании вышеизложенного, пола-
гаем, государственная пошлина, уплачиваемая при предъявле-
нии такого заявления в суд, должна равняться трем базовым 
величинам как по требованиям неимущественного характера. 
Данное положение необходимо отразить в приложении № 14 
Налогового кодекса Республики Беларусь.  

 

––––––––––––––––– 
1. Гражданский кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Бела-

русь. Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000. Минск: ООО  
«ЮрСпектр»; Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2018. 

2. Магомедова З. И. Вопросы ошибочного толкования оснований 
для признания завещания недействительным. Бизнес в законе. 2008. № 2. 
С.  259–262. 

3. Налоговый кодекс Республики Беларусь с изм. и доп: Кодекс 
Респ. Беларусь. Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000. Минск: 
ООО «ЮрСпектр»; Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2018. 
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О. П. Максимчук  
(Барановичский государственный университет,  

Республика Беларусь) 

 

ПРАВОВОЙ СТАТУС СУБЪЕКТОВ  
РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

В условиях современных рыночных отношений для ус-
пешного ведения бизнеса реклама выступает необходимым 
условием осуществления предпринимательской деятельности, 
она затрагивает интересы миллионов людей, становится неот-
ъемлемой частью их жизни [1, c. 99]. 

Рекламная деятельность представляет собой деятель-
ность организации или гражданина по выполнению работ по 
проектированию, производству рекламы и (или) оказанию 
услуг по ее размещению (распространению) [2]. 

В юридической литературе субъектов рекламной деяте-
льности делят на две основные группы. 

Первую представляют те субъекты, которые непосредст-
венно занимаются созданием и распространением рекламной 
информации, т. е рекламодатель, рекламопроизводитель и ре-
кламораспространитель. 

Во вторую группу входят те субъекты, для кого прово- 
дятся все рекламные действия, т. е потребители рекламы 
[3,  c.  120]. 

Правовой статус субъектов рекламной деятельности 
определяется различными нормативными актами, однако ос-
новным, в котором закреплены права и обязанности субъектов 
рекламной деятельности, является Закон Республики Беларусь 
от 10.05.2007 г. № 225-З «О рекламе».  

В соответствии со ст. 27 данного Закона субъекты рекла-
мной деятельности обладают следующими правами и обязан-
ностями: 

1. Если в рекламе содержится информация о юридичес-
ком лице Республики Беларусь, рекламопроизводитель и рек-
ламораспространитель обязаны требовать, а рекламодатель 
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обязан предоставить копию свидетельства о государственной 
регистрации этого юридического лица или устава со штампом, 
свидетельствующим о проведении государственной регистра-
ции, с предъявлением оригинала соответствующего документа 
или его нотариально удостоверенной копии, за исключением 
юридического лица, признанного таковым законодательством. 

2. Если в рекламе содержится информация о деятельнос-
ти, связанной с драгоценными металлами и драгоценными ка-
мнями, подлежащей лицензированию в соответствии с законо-
дательными актами, рекламораспространитель, обязан требо-
вать, а рекламодатель обязан предоставить копию лицензии на 
деятельность, связанную с драгоценными металлами и драго-
ценными камнями, с предъявлением ее оригинала. 

3. Если для размещения (распространения) рекламы за-
коном или иным законодательством предусмотрено получение 
разрешения (согласования), рекламопроизводитель и рекла-
мораспространитель обязаны требовать, а рекламодатель обя-
зан предоставить копию документа, подтверждающего полу-
чение такого разрешения (согласования), с предъявлением его 
оригинала.  

4. Если размещение (распространение) рекламы допуска-
ется при наличии у организации или гражданина иных доку-
ментов, рекламопроизводитель и рекламораспространитель 
вправе требовать, а рекламодатель обязан предоставить копии 
таких документов с предъявлением их оригиналов [2]. 

5. Рекламопроизводитель и рекламораспространитель 
вправе требовать, а рекламодатель обязан предоставить ко- 
пии документов, подтверждающих достоверность рекламы, 
с  предъявлением их оригиналов. 

6. Рекламораспространитель вправе требовать, а рекла-
модатель и рекламопроизводитель обязаны предоставить ко-
пии документов, подтверждающих изготовление наружной 
рекламы, а также размещаемой (распространяемой) на терри-
тории Республики Беларусь рекламы товаров, производимых 
на этой территории, только с привлечением организаций  
Республики Беларусь и (или) граждан Республики Беларусь, 
с  предъявлением  их  оригиналов. 
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7. Рекламораспространитель вправе требовать, а рекла-
модатель и рекламопроизводитель обязаны предоставить ко-
пии документов, подтверждающих принадлежность рекламо-
дателю или рекламопроизводителю прав на использование 
объектов авторского и (или) смежных прав, с предъявлением 
их оригиналов [2]. 

Таким образом правовой статус субъектов рекламной 
деятельности представляет собой совокупность прав, обязан-
ностей и законных интересов. Вышеперечисленные права и 
обязанности составляют содержание рекламных правоотно-
шений, которое является многогранным по своей природе и 
находится в сфере как публичных, так и частных интересов. 
Считаем целесообразным отметить, что залогом законной и 
эффективной деятельности субъектов рекламной деятельнос-
ти является определение, понимание значения, а также грамо-
тное использование своих прав и обязанностей. 

 
––––––––––––––––– 

1. Геращенко Л. Психология рекламы: учеб. пособие. М.: АСТ; Аст-
рель; Хранитель, 2006. 298 с. 

2. О рекламе: Закон Респ. Беларусь, 10 мая 2007 г., № 225-З. Консу-
льтант Плюс. Беларусь. Технология 3000. Минск: ООО «ЮрСпектр»; Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2018. 

3. Панкратов Ф. Г., Баженов Ю. К., Шахурин В. Г. Рекламная деяте-
льность: учебник. М.: «Дашков и К», 2005. 364 с. 

 

 
Е. В. Мосиянчик 

(Брестский государственный университет 
им. А. С. Пушкина) 

 

ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫЙ ДОНОС: 
К ВОПРОСАМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ПРИЗНАКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
 

Статья 400 Уголовного кодекса Республики Беларусь 
(далее – УК Республики Беларусь) устанавливает уголовную 
ответственность за заведомо ложный донос о совершении пре-
ступления.  
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Под заведомо ложном доносом понимается сообщение 
любым способом ложных, не соответствующих действительно-
сти сведений: 1) о совершенном преступлении; 2) о готовяще-
мся преступлении; 3) о лицах, принимавших участие в совер-
шении преступлений; 4) о преступлении, которое в действите-
льности не было совершено; 5) о лицах, которые в действите-
льности не принимали участие в совершении преступления. 

Ложный донос может быть совершен с целью возбужде-
ния уголовного дела, привлечения невиновного лица к уголов-
ной ответственности; целью данного преступления может 
быть освобождение от уголовной ответственности лица, кото-
рым в действительности было совершено преступление, или, 
например, избежать административной ответственности, взы-
скания суммы долга по иску кредитора. 

Определенную сложность представляет оценка ситуаций, 
связанных с имитацией (инсценировкой) якобы совершенных 
преступных деяний, что также может повлечь возбуждение 
уголовного дела, причем даже без ложного сообщения лица, ее 
организовавшего. В литературе справедливо обращалось вни-
мание на то, что подобные действия фактически не охватыва-
ются ст. 400 УК Беларуси, в связи, с чем предлагалось внести 
изменения в уголовный закон.  

По мнению В.А. Образцова, «инсценировка – это одна из 
разновидностей противодействия правоохранительным орга-
нам, ведущим борьбу с преступностью, со стороны лиц, не заи-
нтересованных в выявлении преступления, в установлении 
истины по уголовному делу, в принятии обоснованных и пра-
вильных криминалистических и правовых решений в уголов-
ном процессе» [1, с. 134]. 

При этом под инсценировкой преступления следует по-
нимать создание обстановки, не соответствующей фактически 
происшедшему на этом месте событию, что может дополняться 
согласуемыми с этой обстановкой поведением и ложными соо-
бщениями как исполнителей инсценировки, так и связанных с 
ними лиц. В правоохранительной практике встречаются инс-
ценировки ДТП, когда преступник своей основной целью ста-
вит получение незаконного возмещения ущерба. «Наличие 
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преступной инсценировки еще более чем при других способах 
сокрытия преступления, затрудняет процесс расследования» 
[1, с. 134]. 

В основе инсценировки преступления всегда лежит ис-
кусственное создание материальных следов инсценируемого 
события. Поэтому для изобличения преступников возрастает 
значение разных видов криминалистических экспертиз.  

Основной фактор, побуждающий преступника сокрыть 
содеянное посредством инсценировки – избежание разоблаче-
ния и наступления уголовной ответственности за совершенное 
преступление. Побудительным мотивом выступает страх перед 
наказанием. Особенно если преступнику грозит длительный 
срок заключения или смертная казнь. 

Иногда мотивом инсценировки является стыд и боязнь 
огласки. Такие мотивы характерны для сокрытия посредством 
инсценировок преступлений, совершенных против своих близ-
ких родственников, преступлений против половой неприкос-
новенности или половой свободы, преступлений против жен-
щин, нетрудоспособных, лиц пожилого возраста, несовершен-
нолетних или малолетних. Инсценировки используются и для 
того, чтобы как можно дольше продолжать преступную деяте-
льность либо при совершении длящихся преступлений.  

В целом сокрытие преступления следует определить как 
составной элемент преступной деятельности, направленной на 
воспрепятствование обнаружению и регистрации совершенно-
го общественно опасного деяния путем утаивания, уничтоже-
ния, маскировки или фальсификации следов преступления и 
преступника и их носителей. 

С целью криминализации введения в заблуждение пра-
воохранительных органов посредством инсценировки престу-
пления видится целесообразным дополнить признаки объек-
тивной стороны квалифицированного вида заведомо ложного 
доноса, включив в нее инсценировку преступления. Для прави-
льного и единообразного применения данной нормы следует 
включить в редакцию статьи 400 УК Республики Беларусь 
примечание, содержащее определение понятия искусственного 
создания доказательств обвинения и инсценировки преступ-
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ления. Постановочно такого рода примечание может быть из-
ложено в следующей редакции: 

1. Искусственное создание доказательств обвинения 
представляет собой фальсификацию или имитацию доказате-
льственных фактов и материалов, которые отсутствуют в дей-
ствительности, либо искажении реальных доказательственных 
фактов (материалов). Данный признак имеет место при умыш-
ленном формировании лицом недостоверных данных, которые 
при соответствующем их процессуальном оформлении могут 
выступить в качестве «обвинительных доказательств». 

2. Под инсценировкой преступления следует понимать 
создание обстановки, не соответствующей фактически проис-
шедшему на этом месте событию, что может дополняться сог-
ласуемыми с этой обстановкой поведением и ложными сооб-
щениями как исполнителей инсценировки, так и связанных с 
ними лиц. 

 
–––––––––––––––– 

1. Образцов В. А. Выявление и изобличение преступника. М.: 
Юристъ, 1997. 336 с. 

 
 

Рзаева Сурая Ильгар кызы 
(Академия Полиции 

 Министерства Внутренних Дел  
Азербайджанской Республики) 

 
ПОНЯТИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА  

ПО ТРУДОВОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ  
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Право на труд является одним из основных прав, устано-

вленное в Конституции Азербайджанской Республики (после 
этого Конституция АР).  

Согласно со ст. 35 Конституции АР, «Труд является осно-
вой личного и общественного благосостояния. Каждый облада-
ет правом свободно выбирать себе на основе своей способности 
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к труду вид деятельности, профессию, занятие и место рабо-
ты. Никто не может быть принужден к  труду. Трудовые дого-
воры заключаются свободно. Никто не  может быть принуж-
ден заключить трудовой договор. …Каждый обладает правом 
трудиться в безопасных и здоровых условиях, получать вознаг-
раждение за свой труд без какой-либо дискриминации не меньше 
минимального размера заработной платы, установленного го-
сударством. У безработных есть право на получение социально-
го пособия от государства. Государство использует все свои 
возможности для устранения безработицы». Если кратко про-
анализировав данную статью Конституции АР, то можно при-
йти к выводу, что в настоящее время право на труд состоит из 
следующих юридически значимых обстоятельств: во-первых, к 
их числу относится обеспечение членов общества работой и 
защита от безработицы.  

Во-вторых, гарантированное получение каждым работа-
ющим заработной платы, а безработным – соответствующего 
пособия. В-третьих, получение удовлетворительного вознаг-
раждения для достойного существования самого работающего 
и членов его семьи. В-четвертых, обеспечение справедливых 
и  благоприятных условий труда, установленных трудовым 
законодательством. 

Как правовое государство Республика Азербайджан за-
ключила ряд международных договоров, ратифицировало око-
ло семидесяти Конвенций МОТ. Согласно со ст. 23 «Всеобщей 
декларации прав человека» закреплено право на труд, вклю-
чающее свободный выбор работы, справедливые и благоприя-
тные условия труда, защиту от безработицы, получение спра-
ведливого и удовлетворительного вознаграждения, обеспечи-
вающего достойное человека существование для него самого и 
его семьи. 

Обратим внимание и на ст. 6 Международного Пакта «Об 
экономических, социального и культурных правых» установ-
лено, что «участвующие в настоящем Пакте государства приз-
нают право на труд, которое включает право каждого челове-
ка на получение возможности зарабатывать себе на жизнь 
трудом, который он свободно выбирает или на который он сво-
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бодно соглашается, и предпримут надлежащие шаги к обеспе-
чению этого права».  

В Азербайджанской Республике основным нормативным 
актом, регулирующим отношения по трудовому договору, яв-
ляется Трудовой Кодекс Азербайджанской Республики (после 
этого – ТК АР) от февраля 1999 года.  

В науке трудового права трудовой договор рассматрива-
ется в нескольких аспектах. Трудовой договор в категориях 
объективного права, представляет собой центральный инс-
титут как отрасли трудового права, так и законодательства 
о  труде. В категориях субъективного права, трудовой договор 
выступает в нескольких качествах. Во-первых, трудовой дого-
вор представляет собой юридический факт, порождающий 
трудовое правоотношение. Во-вторых, трудовой договор  
является источником субъективных трудовых прав.  
В-третьих, трудовой договор есть юридическая модель трудо-
вого отношения.  

Сущность трудового договора, выражается в его функциях: 
1. Трудовой договор – социальный и правовой регуля-

тор. 2. Трудовой договор обеспечивает возникновение юриди-
ческой связи между работодателем и работником, а в более 
широком плане – включение работника в общественную ор-
ганизацию труда. 3. Трудовой договор является фактором, 
обеспечивающим реализацию способности человека к тру-
ду. 4. трудовой договор является источником субъективных 
трудовых прав и обязанностей этих сторон. 5. Трудовой до-
говор, выступает альтернативой принудительному труду, 
выполняя в отношении этого труда защитную (гарантийную) 
функцию. 6. Трудовой договор является правовой формой обе-
спечения занятости. 

В объективном смысле трудовой договор рассматри- 
вается как институт трудового права и трудового законода- 
тельства, то есть система правовых норм о приеме на работу 
(заключении трудового договора), переводе на другую работу 
(изменения трудового договора) и увольнении (прекращении 
договора). 

 Легальное определение понятия трудового договора 
приводится в ст. 3 ТК АР. Согласно с ч. 5, ст. 3 ТК АР, трудовой 
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договор (контракт) (далее в соответствующих падежах – «тру-
довой договор») – письменный договор, заключенный между 
работодателем и работником в индивидуальном порядке, от-
ражающий основные условия трудовых отношений, права и 
обязанности сторон.  

 Предложенное законодательством легальное опреде-
ление трудового договора не полностью охватывает весь мас-
сив его содержания. Если рассмотреть данное понятие трудо-
вого договора, то можно увидеть некоторые не соответствия, 
которые в будущем могут препятствовать правильному толко-
ванию Трудового Кодекса АР. Так как, в понятие было указано, 
что трудовой договор заключается в письменной форме. Но 
статья 258 ТК АР располагает правила заключение трудового 
договора совсем наоборот, то есть в устной форме. Согласно 
со  с. ч 3. ст. 258 ТК АР, в семейно-крестьянских хозяйствах и на 
семейных предприятиях трудовые отношения регулируются, 
как правило, заключением трудового договора в письменной 
форме в установленном Трудовым Кодексом порядке. Трудо-
вой договор на этих предприятиях может быть заключен и в 
устной форме. 

По содержанию трудового договора, нам известно, что 
в  нем отражается основные и дополнительные условия.  
Основные условия трудового договора определены на основе 
Трудового Кодекса и считается обязательным введение в тру-
довой договор сторонами, работником и работодателем. А до-
полнительные условия определяются по соглашению сторон 
и  не являются обязательными. 

Поэтому, предлагаем уточнить все это сказанное, в поня-
тии трудового договора и предлагаем следующее определение 
трудового договора: 

Трудовой договор – письменный и в исключительных 
случаях устный договор, заключаемый в индивидуальным 
порядке между работодателем и работником, отражающий 
основные и дополнительные условия трудовых отноше-
ний, права и обязанности сторон. 

 
–––––––––––––––––– 

1. Конституция Азербайджанской Республики. Баку, 2017. 
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Т. В. Сильченко, 
 П. А. Володько 

(Брестский государственный университет 
им. А. С. Пушкина) 

 
ПРИНЦИПЫ МЕДИАЦИИ:  

АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

И ОТДЕЛЬНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 
 

В соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь №58-З 
от 12 июля 2013 года «О медиации» (далее – Закон Республики 
Беларусь «О медиации»), медиация представляет собой пере-
говоры сторон с участием медиатора в целях урегулирования 
спора (споров) сторон путем выработки ими взаимоприемле-
мого соглашения [1]. Любая деятельность основывается на 
определенных исходных началах, которые определяют её суть 
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и основу. Принципы медиации закреплены в ст. 3 Закона 
«О  медиации»:  

Принцип добровольности означает, что стороны вправе 
самостоятельно решать вопрос относительно вступления в 
процедуру медиации, выхода из неё. Помимо этого, стороны 
вправе самостоятельно выбирать медиатора в качестве посре-
дника в разрешении своего спора, а также самостоятельно фо-
рмулировать пункты своего медиативного соглашения. 

Принцип добросовестности – стороны, вступая в проце-
дуру медиации берут на себя обязательство добросовестно ис-
полнять те договоренности, которые будут достигнуты ими в 
ходе медиативной процедуры. Принцип равноправия сторон 
означает, что стороны в процедуре медиации наделены рав-
ными правами и обязанностями. Принцип сотрудничества 
предполагает, что стороны должны участвовать в совместной 
выработке приемлемого решения, предлагать свои варианта 
решения спора, представлять документы, обосновывающие их 
позицию, а также высказывать свое мнение. Принцип бесприс-
трастности медиатора – принцип медиации, в соответствии с 
которым, медиатор не имеет права вмешиваться в спор сторон 
посредством предложения своих вариантов его решения, ка-
ким-либо образом комментировать действия сторон с точки 
зрения их оценки. Принцип независимости медиатора – медиа-
тор не должен принимать чью-либо сторону в возникшем спо-
ре. Принцип конфиденциальности – сведения, которые станут 
известны в ходе процедуры для одной из стороны или медиа-
тора являются конфиденциальными, никто не вправе разгла-
шать данную информацию третьим лицам, за исключением, 
если сторона, предоставившая такую информацию дала разре-
шение на её разглашение. 

Законодательство зарубежных стран также закрепляет 
основополагающие принципы процедуры медиации. Так, ст. 3 
Федерального Закона Российской Федерации от 27 июля 2010 
года №193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре медиации) (далее – 
ФЗ «О процедуре медиации») закрепляет следующие принци-
пы проведения медиации: «Процедура медиации проводится 
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при взаимном волеизъявлении сторон на основе принципов 
добровольности, конфиденциальности, сотрудничества и рав-
ноправия сторон, беспристрастности и независимости медиа-
тора» [2]. Сравнительно-правовой анализ норм ст. 3 Закона Ре-
спублики Беларусь «О медиации» и ФЗ Российской Федерации 
«О процедуре медиации» позволяет сделать вывод о том, что 
норма ст. 3 ФЗ Российской Федерации «О процедуре медиации» 
не закрепляет принцип добросовестности сторон. На наш 
взгляд, указанный принцип имеет фундаментальное значение 
для медиации как деятельности по урегулированию спора ме-
жду сторонами во внесудебном порядке.  

Статья 4 Закона Республики Казахстан от 28 января 2011 
года № 401-IV «О медиации» регламентирует следующие 
принципы медиации: добровольности; равноправия сторон 
медиации; независимости и беспристрастности медиатора; не-
допустимости вмешательства в процедуру медиации; конфи-
денциальности [3]. 

Как усматривается из данной статьи, принцип добросо-
вестности сторон также не получил своего закрепления. Следу-
ет отметить еще одно отличие – закрепление принципа недо-
пустимости вмешательства в процедуру медиации, который в 
свою очередь не содержится в Законе Республики Беларусь 
«О  медиации». Данный принцип предполагает под собой то, 
что любое вмешательство в деятельность медиатора недопус-
тимо и влечет за собой ответственность, установленную зако-
нодательством. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о 
том, что в целом принципы медиации сходны в законодательс-
тве вышеуказанных государств. Основным отличием является 
то, что в Законе Республики Беларусь «О медиации» закреплен 
принцип добросовестности сторон при проведении медиации, 
что, на наш взгляд, является целесообразным, поскольку дан-
ный принцип является одним из основных принципов медиа-
ции, который позволяет осуществлять эффективную деятель-
ность по урегулированию конфликта между сторонами во вне-
судебном порядке. Следует отметить, что в Законе Республики 
Казахстан «О медиации» усматривается наличие принципа  
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недопустимости вмешательства в деятельность медиатора, 
который не содержится в законодательстве Республики Бела-
русь и Российской Федерации. На наш взгляд, закрепление ука-
занного принципа в Законе Республики Беларусь «О медиации» 
может являться разумным решением, поскольку при проведе-
нии процедуры медиации в коммерческих спорах возможна 
ситуация давления на медиатора более конкурентоспособным 
с точки зрения финансового состояния оппонентом. Именно 
с  целью исключения подобного рода случаев, полагаем, что 
закрепление принципа недопустимости вмешательства в дея-
тельность медиатора в Закон Республики Беларусь «О медиа-
ции» может являться важной составляющей при совершенст-
вовании норм, которые регулируют медиативную деятель-
ность в Республике Беларусь. 

 
––––––––––––––––– 
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Сулейманова Наргиз Натик кызы 
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МЕСТО СУПРУГА(И) В НАСЛЕДОВАНИИ ПО ЗАКОНУ: 

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ ПОДХОД 

 
После приобретение независимости в результате ре-

форм, проводимые во всех областях общественно-политиче- 
ской жизни страны, нормы наследственного права, действо- 
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вавщие в советский период подверглись к существенному из-
менению. В итоге был принят Гражданский Кодекс Азербай-
джанской Республики (после этого ГК АР)1, регулирующие во-
просы наследственного права. 

И еще, несмотря на то, что вероисповедование народа 
Азербайджана ислам, но вопросы наследование в Азербайджа-
нской Республике на сегодняшний день не регулируются зако-
нами шариата, заповедями Священной книги Коран. Потому 
что основной и единственной причиной тому является провоз-
глашением Конституцией Азербайджанской Республики от 
12  ноября 1995 г. демократической, правовой, светской Респу-
бликой. Обобщив вышеуказанное считаем, во первых, характе-
ризовать общие черты наследование по закону в Азербайджан-
ской Республики, во вторых, провести сравнительно-правовой 
анализ законодательств стран с развитой рыночной экономи-
ки о месте супруга (и) среди наследников по закону и указать 
схожие и отличительные черты, в третьих, определить колли-
зии и найти пути их решений. 

Согласно со ст. 1159 ГК АР, при наследовании по закону 
наследниками с правом на равные доли признаются: 

– в первую очередь – дети умершего, ребенок, родившийся 
после смерти наследодателя, супруг, родители (усыновители); 

– во вторую очередь – сестры и братья умершего. Пле-
мянники наследодателя и их дети признаются наследниками 
пот закону, если ко времени открытия наследства нет в живых 
родителей наследодателя, которые должны были бы стать его 
наследниками. Они поровну принимают наследственную долю, 
которая причиталась бы их умершему родителю при наследо-
вании по закону; 

– в третью очередь – дед и бабка со стороны как отца, так 
и матери, прадед и прабабка со стороны как деда, так и бабки; 

– в четвертую очередь – дяди и тети со стороны, как отца, 
так и матери. 

                                                 
1 Введен в действие с 1 сентября 2000 года Законом Азербайджан-

ской Республики от 26 мая 2000 года № 886-IQ ≪Сборник законодатель-
ства Азербайджанской Республики≫. 2000. № 4. 
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– в пятую очередь – дети дядей и теть со стороны, как от-
ца, так и матери, а если их нет в живых–дети детей. 

Раскрывая содержание данной нормы и соотнести ее с 
нормами о наследовании законодательств стран с развитой 
рыночной экономики или же с законами шариата, действую-
щих некоторых странах то можно увидеть схожие и отличите-
льные черты, которые имеют сущестсвенное значение. 

Вопросы наследственного права регулируются Германс-
ким Гражданским Уложением от 18 августа 1896 г., V книга 
(§§ 1922–2385)2. Как отмечается в правовой литературе «гер-
манское наследственное право, несмотря на заимствование 
ряда принципов, и институтов римского права, особенно силь-
но связано с немецкой правовой культурой»3, можно увидеть 
своеобразный подход германского законодателя в отношении 
супругов при наследовании по закону. Вызывает большой ин-
терес позиция Германского Гражданского Уложения (после 
этого ГГУ) о месте супруг среди наследников наследодателя. 
Согласно с §§ 1924–1929 ГГУ, наследниками по закону первой 
очереди являются прямые нисходящие родственники насле-
додателя, наследниками по закону второй очереди являются 
родители наследодателя и их прямые нисходящие, наследни-
ками по закону третьей очереди считаются деды и бабки на-
следодателя и их прямые нисходящие, наследниками по закону 
четвёртой очереди являются прадеды и прабабки наследода-
теля и их прямые нисходящие, наследниками по закону пятой 
очереди являются более отдаленные далекие предки умерше-
го и их прямые нисходящие. Но в некоторых юридических ли-
тературах указано, что германское законодательство опреде-
ляет четыре очередей наследников по закону, что этим согла-
сится, считаем, будет неправильным4. 

                                                 
2 Burgerliches Gesetzbuch, BGB. Ausfertigungsdatum: 18.08.1896. 

Stand: Neugefasst durch Bek. v. 2.1.2002 I 42, 2909; 2003, 738; zuletzt geandert 
durch Art. 16 G v. 29.6.2015 I 1042. 

3 Шумилов В. М. Введение в правовую систему ФРГ. М.: 2001.  
С. 112–113. 

4 Савельев В. А. Гражданский кодекс Германии (история, система, 
институты). 2-е изд., перераб. и доп. М., 1994. С. 58–59. 
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Также в отдельном параграфе законодателем Германии 
установлено правовой статус супругов при наследовании по 
закону. Так как, при классификации наследников по закону  
законодатель не относит супруга ни одной из перечисленных 
в  ГГУ очередей. 

Согласно с ч. 1 § 1931 ГГУ, отмечается, что «как наслед-
ник наследодателя по закону, переживший супруг имеет право 
на одну четверть наследства вместе с родственниками первой 
степени, и до половины наследства вместе с родственниками 
второй степениили вместе с бабушкой и дедушкой»5. А полнос-
тью всем наследством наследодателя переживщий супруг мо-
жет получить только в том случае, если родственники насле-
додателя из первой и второй степени, бабушки и дедушки 
не  будут в живых. Данное положение прямо указано в ч. 2 
ст.  1931 ГГУ. 

Данной позиции близка и позиция турецкого законода-
теля, но с некоторыми отличительными особенностями 
(ст.ст.  495–501Турецкого Гражданского Кодеса). Несмотря на 
то, что в турецком законодательстве установлены 3 очереди 
наследников по закону, где супруг(а) не состоит ни одном из 
очередей, но как установлено в германском гражданском зако-
нодательстве супруг(а) наряду с наследниками первой очереди 
имеет право на одну четверть наследства, вместе с наследни-
ками второй очереди имеет право наполовину наследства, вме-
сте прабабушками и прадедушками наследодателя и их нисхо-
дящими родственниками имеет право на треть четверть на-
следства, а если их нет, то имеет право на все наследства 
(ст.  499 Турецкого Гражданского Кодекса)6. 

Аналогичную позицию в данном контексте занимает и 
законодательства Франции. Согласно со ст. 756 Гражданского 
Кодекса Франции, которая была изменена Законом № 2001-
1135 от 4 декабря 2001 г., вступивщий в силу с 1 июля 2002 г., 
переживший супруг призывается к наследованию либо один, 

                                                 
5 Burgerliches Gesetzbuch, BGB. Ausfertigungsdatum: 18.08.1896. 

§  1931 
6 Turk Medeni Kanunu. 22/11/2001. Yayіmlandіğі R. Gazete Tarihi. 

8/12/2001. Mad. 495–501. 
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либо вместе с родителями умершего7. Но отличительной осо-
бенностью Гражданского Кодекса Франции от законодательств 
вышеуказанных стран в отношении супруга (и) при наследова-
нии по закону является то, что по своему выбору имеет право 
на узуфрукт на все имеющееся наследство или одна четверть 
наследства только при условии, что дети наследодателя и пе-
реживщего супруга являются общими. А если дети не общие то 
французское законодательство устанавливает права суруга(и) 
на одну четверть наследство (ст. 757)8. Если наследодатель не 
оставит детей и их нисходящих, то переживщий супруг вместе 
с родителями наследодателя имеет право на половину наслед-
ства, другая половина разделяется между родителями. Как 
в  законодательстве Германии, Турции, законодательство  
Франции тоже определяет, что в отсутствие детей или иных 
нисходящих наследодателя, его матери и отца, все наследует 
переживший супруг (ст. 757–2)9. 

Гражданский Кодекс Испании 1889 г. (с учетом измене-
ний, внесенных в 2009 г.), в котором место супруга(и) решено 
своеобразным образом. Если законодатели вышеуказанных 
стран определяют в гражданском законодательстве долю пе-
режившегго супруга наряду с первыми, вторыми и третьими 
очередями наследников по закону, то испанский Гражданский 
Кодекс довольствуется тем, что супруг(а) имеет полное право 
на наследство только в случае отсутствия у наследодателя на-
следников двух перечисленных очередей (ст. 944)10. 

Но если обратим внимание на гражданские законодате-
льства Российской Федерации11 и Республик Молдовы12, Бела-

                                                 
7 Code civil francais 1804. Loi n°2001-1135 du 3 decembre 2001 – art. 1 

JORF 4 decembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002, art. 756. 
8 Code civil francais 1804. Loi n°2001-1135 du 3 decembre 2001 – art. 1 

JORF 4 decembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002, art. 757. 
9 Code civil francais 1804. Loi n°2001-1135 du 3 decembre 2001 – art. 1 

JORF 4 decembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002, art. 757-2. 
10 Spanish Civil Code. Coleccion: Traducciones del derecho espanol. Min-

isterio de Justicia-Secreria general tecnica. Madrid, 2009. P. 117. 
11 Гражданский кодекс Российской Федерации от 26 ноября 

2001 года № 146-ФЗ. 3-я часть. Ст. 1042. «Российская газета». № 233. 
28  ноября 2001 года. 
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руссии13, Казахстан14, то будет очевиден тот факт, что как Рес-
публика Азербайджан, так и страны постсоветского пространс-
тва относят пережившего супруга(и) к первой очереди наслед-
ников по закону. 

Но самая главная отличительная черта законодательств 
вышеуказанных стран состоит в том, что законодатель Россий-
ской Федерации рассматривает круг наследников по закону в 
широком спектре. Согласно со ст.ст. 1142–1148 Гражданского 
Кодекса РФ, то можно прийти к выводу, что законодатель рас-
ширяет круг наследников по закону и устонавливает восемь 
очередей. 

Хотелось бы отметить, что есть некоторые схожие  
моменты отечественного законодателя с мусульманским пра-
вом. Так как, в мусульманском праве установлено твердое  
правило: если существует хотя бы один наследник первой  
группы, все наследство достается ему, а вторая и третья 

группы не получают ничего; если же нет ни одного на-
следника первой группы, наследует вторая группа, а третья 
не  получает ничего; наследники же третьей группы наследуют 
только в случае, когда нет никого, кого можно было бы отнести 
к наследникам первой или второй группы»15. Такой позиции 
придерживаются не только законодатель Азербайджана, но и 
законодатели ряда других стран, особенно страны СНГ. 

Если обратить внимание на очередь наследников то мо-
жно выявить то, что законодатель Азербайджана относит суп-
руга к первой очереди и устанавливает, что супруг (супруга) 
вместе с другими наследниками первой очереди владеет пра-

                                                                                                        
12 Гражданский кодекс Республики Молдова от 6 июня 2002 года 

№  1107-XV. Официальный монитор Республики Молдова. № 82–86. 
22  июня 2002 года. Ст. 1500. 

13 Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 го-
да № 218-3. Ст. 1057. Ведомости Национального собрания Республики Бе-
ларусь от 1999 года. № 7–9. Ст. 101. 

14 Гражданский кодекс Республики Казахстан (особенная часть) от 
1 июля 1999 года № 409-I ЗРК. Ст. 1061. Ведомости Парламента Респуб-
лики Казахстан. 1999 г. №16–17. Ст. 642. 

15 Наследственное право России: учебник / В. В. Гущин, В. А. Гуреев. 
М.: Эксмо, 2009. С. 256. 
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вом на равные доли наследодателя. В мусульманском праве 
всех лиц, имеющих права на наследование в силу родства, при-
нято разделять на две группы. Первая группа: наследники, ко-
торые имеют право на получение фиксированной доли наслед-
ства. Они перечислены всвященных книгах мусульман –  
Коране и близкий ему в Сунне, и некоторые были добавлены 
с  помощью правовой доктрины и использования принципа 
аналогии права. К их числу относятся: отец, мать, муж, жена, 
дочь, полнокровная, единокровная (с общим отцом) и едино- 
утробная (с общей матерью) сестра, полнокровный и едино- 
кровный брат16. 

Думаем было бы уместным отметить, что еще с середины 
VII века в мусульманском праве существовала право собствен-
ности женщин. Доказательством тому является 32-я айат 4-й 
суры Ан-ниса священной книги Коран. В нем говориться, что 
«мужчинам полагается доля из того, что они приобрели, и же-
нщинам полагается доля из того, что они приобрели. Просите 
у  Аллаха из Его милости, ведь Аллаху известно о всякой вещи».  

С другой стороны, по мнению О. В. Науменко, в мусуль-
манском праве наследование по закону в отличии от наследо-
вании по завещанию занимает особое место. «… завещено  
может быть не более одной трети от всей доли наследственной 
массы – две трети должны в любом случае перейти к наслед-
никам по закону».17  

Также в Священной книги Коран определяет долю каж-
дого члена семьи при наследовании. Согласно с 11-м айатом  
4-й суры Ан-Ниса Священной книги Коран отмечается, что 
«Аллах заповедует вам относительно ваших детей: мужчине 
достается доля, равная доле двух женщин. Если все дети явля-
ются женщинами числом более двух, то им принадлежит две 
трети того, что он оставил. Если же есть всего одна дочь, то ей 
принадлежит половина. Каждому из родителей принадлежит 
одна шестая того, что он оставил, если у него есть ребенок.  

                                                 
16 Науменко О. В. Наследование в мусульманском праве. Журнал 

Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право. 
2010. № 18. С. 93. 

17 Там же. С. 92. 
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Если же у него нет ребенка, то ему наследуют родители, и ма-
тери достается одна треть. 

Если же у него есть братья, то матери достается одна ше-
стая. Таков расчет после вычета по завещанию, которое он за-
вещал, или выплаты долга. Ваши родители и ваши дети– вы не 
знаете, кто из них ближе и приносит вам больше пользы. Тако-
во предписание Аллаха. Воистину, Аллах – Знающий, Мудрый. 

«Вам принадлежит половина того, что оставили ваши 
жены, если у них нет ребенка. Но если у них есть ребенок, то 
вам принадлежит четверть того, что они оставили. Таков рас-
чет после вычета по завещанию, которое они завещали, или 
выплаты долга. Им принадлежит четверть того, что вы остави-
ли, если у вас нет ребенка. Но если у вас есть ребенок, то им 
принадлежит одна восьмая того, что вы оставили. Таков расчет 
после вычета по завещанию, которое вы завещали, или выпла-
ты долга. 

Если мужчина или женщина, которые оставили наследс-
тво, не имеют родителей или детей, но имеют брата или сестру, 
то каждому из них достается одна шестая. Но если их больше, 
то они имеют равные права на одну треть. Таков расчет после 
вычета по завещанию, которое он завещал, или выплаты долга, 
если это не причиняет вреда. Такова заповедь Аллаха, ведь Ал-
лах – Знающий, Выдержанный».18 

Итак, проанализировав все сказанное можно сделать ос-
новной вывод о том, что законодатель каждой страны учиты-
вая традиции и обычаи, а также некоторые иные особенности 
своеобразно подходит к классификации очередей наследников 
по закону и определяет место супруга(и) среди наследников по 
закону. Несмотря на то, что мы живем в 21-ом веке, в совре-
менной цивилизации но все таки можно увидеть некоторые 
моменты присущие древним векам. Ведь мы же приняли Всео-
бщую Декларацию прав и свобод че- 

ловека и иные международные Пакты, мы говорим о 
правах человека, о их соблюдении. Тогда почему же при насле-

                                                 
18 Кулиев Э. Р. Коран. Изд. Шестое, испр. Изд. Дом «УММА», 2007. 

С.  92–93. 
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довании по закону супруг(а) не состоит среди наследников, 
входящие в первую или во вторую очередь? Насколько это 
справедливо, насколько это логично покажет время. Но, не по-
ра ли нам покочить со старыми стереотипами и перейти на но-
вое мышления?  

Гражданское законодательство Азербайджанской Респу-
блики наряду с положительными качествами, также нелишен 
недостатков. По нашему мнению было бы целесообразным, ес-
ли законодатель Азербайджана расширил круг очередей на-
следников по закону, дополнил в круг наследников по закону 
правнуки дядей и теть со стороны, как отца, так и матери, а ес-
ли их нет в живых–дети детей. В этом случае, можно восполь-
зоваться практикой Российского законодателя для установле-
нии в отдельном очереди полнородных и неполнородных бра-
тьев и сестер, пасынков, падчериц, отчима и мачеху. 

 

 
Е. С. Суховерхая 

(Брестский государственный университет 
им. А. С. Пушкина) 

 
ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ  

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ПОЛОЖЕНИЯ ПОТЕРПЕВШЕГО  

В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Восстановление социальной справедливости требует то-
чного соблюдения процессуального законодательства в отно-
шении правового статуса потерпевшего в уголовном процессе. 
Потерпевший – это один из основных субъектов предварите-
льного следствия и рассмотрения дела в суде. С точки зрения В. 
Лукина, «обеспечение эффективной защиты всего комплекса 
прав потерпевших от преступлений ‒ насущная задача и кон-
ституционная обязанность государства. Если государство не-
достаточно исполнит данную задачу ‒ это приведёт к деваль-
вации самой идеи правосудия, что вызовет озабоченность и 
тревогу у гражданского общества» [1]. 
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Правовые основы защиты прав и интересов потерпевших 
представлены в Конституции Республике Беларусь, уголовно-
процессуальном законодательстве, а также в международных-
правовых актах. В Уголовно-процессуальном кодексе Респуб-
лики Беларусь (далее – УПК) закон ставит обеспечение прав и 
интересов физических и юридических лиц, которым причинён 
какой-либо вред в качестве основных задач. В этом закон Рес-
публики Беларусь близок с международным правом, где соде-
ржатся права подозреваемых и обвиняемых и, в общем, права 
потерпевших. Продолжение этих задач находит своё место в 
Рекомендации Комитета министров Совета Европы от 28 июня 
1985 г. «О положении потерпевшего в рамках уголовного права 
и процесса» и в Европейской конвенции по возмещению ущер-
ба жертвам насильственных преступлений от 24 ноября 1983 г. 
Данных норм не хватает для полного осуществления прав и 
интересов потерпевших ввиду того, что не все государства вы-
полняют международные нормы.  

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 50 УПК потерпевший вправе знать 
сущность обвинения [2]. Но в УПК не закреплено, кто должен 
разъяснить потерпевшему сущность конкретного обвинения, 
право это или обязанность следователя, не определены срок и 
форма данной процедуры и ответственность за нее для какого-
либо органа уголовного преследования. Законодателем не уч-
тено мнение потерпевшего по его участию в делах ускоренного 
производства. По мнению Н.А. Колоколова, «интересы потер-
певшего – дело прокурора», где потерпевший в судебном засе-
дании даже не присутствует [3]. Потерпевший не всегда имеет 
возможность присутствовать на судебном заседании и лично 
удостовериться в законности принятого судом решения. После 
окончания судебного разбирательства в приговоре суда реша-
ется вопрос о возмещении судебных расходов, где их реальное 
возмещение переносится в случае обжалования сторонами су-
дебного постановления. 

Одной из целей участия лица, пострадавшего от преступ-
ления, необходимо считать компенсацию причиненного вреда. 
Средством возмещения вреда, причиненного преступлением, 
является гражданский иск. Однако его сложно назвать эффек-
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тивным средством защиты прав, нарушенных преступлением. 
На практике имеют место случаи, когда о преступлении сооб-
щают не с целью возмещения ущерба, а с целью привлечения 
лица к ответственности. Так, ещё социолог Э. Ферри указывал, 
что граждане платят государству налоги с тем, чтобы взамен 
получить от него определенные услуги, из которых самой важ-
ной является общественная безопасность. Он считал, что госу-
дарство должно вознаграждать лиц, пострадавших от преступ-
лений, которые оно не сумело предупредить [4, с. 365].  

На основании вышеизложенного сделаем несколько  
выводов: 

1. Защита прав потерпевших должна свободно реализо-
вываться. Защиту обязаны осуществлять работники правоох-
ранительных органов, восстанавливать права через предусмо-
тренные законом процедуры.  

2. Право влиять на порядок судебного заседания у поте-
рпевших необходимо внести по всем категориям дел. Тогда че-
ловек будет уверен, что его права и законные интересы не бу-
дут ущемлены государством. 

3. Создание правового механизма «Защиты прав» урав-
новесит права и интересы потерпевшего, подозреваемого и 
обвиняемого. Механизм предполагает не только учёт интере-
сов потерпевшего при применении мер уголовно-
процессуального принуждения и уголовной ответственности, 
но и компенсацию причиненного вреда.  

4. Законодателем должно учитываться мнение потерпе-
вшего по его участию в делах ускоренного производства. То 
есть должно быть закреплено право выбора участия потерпе-
вшего на стадии судебного разбирательства.  

5. Необходимо закрепить за конкретным органом пред-
варительного следствия, а именно Следственным комитетом 
обязанность разъяснения потерпевшему сущности обвинения, 
срок и форму процедуры.  

6. Учёными выдвигаются предложения о введении ком-
пенсации причиненного преступлением вреда государством. 
Возможно создание в Республике Беларусь денежного фонда, 
из средств которого будет возмещаться ущерб потерпевшим. 
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Необходимо предусмотреть право потерпевшего на возмеще-
ние в полном объёме вреда, причиненного преступлением, не-
зависимо от того, из каких средств ему будет возмещён ущерб.  
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ВИДЫ МЕДИАЦИИ ПО ХОЗЯЙСТВЕННЫМ  

(ЭКОНОМИЧЕСКИМ) СПОРАМ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Альтернативный метод урегулирование спора в порядке 

посредничества впервые был закреплен в Хозяйственном про-
цессуальном кодексе (далее – ХПК) Республики Беларусь 
22  декабря 2005 года. Посредничество осуществляется в по-
рядке, установленном главой 17 ХПК Республики Беларусь. 

Понятие «посредник» допускается рассматривать в зна-
чении как субъект, который от своего имени ведёт переговоры, 
заключает сделки в интересах и за счет клиентов и руководит 
примирительной процедурой между спорящими сторонами 
или участвует в этой процедуре в качестве стороннего лица, 
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помогающего сторонам урегулировать конфликт. Главной за-
дачей является поиск мирного пути разрешения конфликтов 
между субъектами хозяйствования. Однако посредник не впра-
ве самостоятельно совершать какие-либо процессуальные дей-
ствия [1, с. 13]. 

Экономический суд по ходатайству сторон либо по своей 
инициативе с их согласия может назначить посредника из чис-
ла должностных лиц экономического суда, обладающих квали-
фикацией, отвечающей существу возникшего спора, в течение 
десяти дней со дня поступления в суд искового заявления [2]. 

Исходя из вышеизложенного, посредник по своему хара-
ктеру является медиатором. Таким образом, посредничество, 
закрепленное в ХПК, по сути своей, можно назвать судебной 
медиацией. 

Практика урегулирования споров в порядке посредниче-
ства в хозяйственном процессе с участием должностных лиц 
хозяйственных судов способствовала формированию у субъек-
тов хозяйствования определенной степени доверия к медиа-
ции. Законом Республики Беларусь от 12 июля 2013 года № 58-
З «О медиации» (далее – Закон о медиации) определены основ-
ные задачи в сфере медиации и законодательно урегулирова-
ны отношения, связанные с применением медиации в целях 
разрешения споров, которые возникают из гражданских, эко-
номических, трудовых и семейных правоотношений. Закон о 
медиации регулирует внесудебную медиацию. 

Медиация представляет собой перспективную форму ра-
зрешения правовых конфликтов во внесудебном порядке и за-
ключается в переговорах между спорящими сторонами при 
участии и под руководством нейтрального третьего лица – по-
средника, не имеющего при этом права выносить обязательное 
для сторон решение [3]. 

Ответственность за принятое решение и его выполнение 
лежит на самих сторонах. В этом и заключается основное отли-
чие медиации от суда или арбитража, где решение принимает-
ся судьей или арбитром. 

Таким образом, в Республике Беларусь законодательство 
предусматривает два вида медиации по хозяйственным (эко-
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номическим) спорам: судебная медиация (примирительная про-
цедура, согласно ХПК) и внесудебная медиация, регулируемая 
Законом о медиации. Однако правовое регулирование этого ин-
ститута произведено только в процессуальной части, в то время 
как нормы материального права фактически отсутствуют. 

На международном форуме «Коммерческая медиация 
в  Восточной Европе и Центральной Азии» министр юстиции 
Олег Слижевский высказал мнение о том, что развитию медиа-
ции мешает низкая осведомленность граждан о новой право-
вой процедуре [4]. 

С учетом имеющейся законодательной базы, предпола- 
гаем, что сформировать положительное мнение о возможнос-
тях медиации можно при повышении информированности 
граждан и популяризации института медиации. Внедрению и 
развитию института медиации могут способствовать и адвока-
ты, которые, оказывая юридическую помощь клиентам, при 
составлении соответствующих проектов договоров, соглаше-
ний, заявлений могут разъяснять преимущества медиации, мо-
гут предлагать внести в договор медиативную оговорку.  

С целью дальнейшего развития института посредничест-
ва рекомендуется субъектам предпринимательской деятель-
ности при заключении контракта по примеру установления 
органа, компетентно разрешающего возникший по исполне-
нию договора спор (государственный суд или арбитраж), за-
ключать соглашение о выборе медиации (посредничества) в 
качестве способа разрешения спора. 

Кроме того, введение в учебные программы юридичес-
ких специальностей обязательных курсов по переговорам и 
медиации, постоянная и последовательная популяризация 
альтернативных способов разрешения споров, а главное – реа-
льные альтернативно урегулированные споры и информиро-
ванность населения о них создадут отличный фундамент для 
развития в Республике Беларусь медиации. 
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(Академия Полиции  
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Азербайджанской Республики) 

 
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕРКИ В СФЕРЕ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Развитие предпринимательства и поддержка частного 

сектора – ведущее направление экономической политики 
Азербайджанского государства. В этой области осуществляют-
ся важные комплексные мероприятия, в том числе оздоровле-
ние бизнес-среды, создание системы финансовой помощи пре-
дпринимателям со стороны государства, налаживание диалога 
«государство–предприниматель», развитие инфраструктуры, 
защита права собственности, обеспечение преобладающего 
развития регионов.  

Согласно со ст.ст. 15 и 59 Конституции Азербайджанской 
Республики государство берет на себя обязательство поддер-
живать предпринимательство и создавать благоприятные 
условия для свободного предпринимательства. Правовыми 
предпосылками государственного регулирования экономики 
являются в первую очередь нормы Конституции Азербайджан-
ской Республики: Азербайджанское государство на основе ры-
ночных отношений создает условия для развития экономики, 
гарантирует свободу предпринимательства, не допускает мо-

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2FPRAVO.BY
http://www.pravo.by/novosti/novosti-pravo by/2016/october/21543/
http://www.pravo.by/novosti/novosti-pravo by/2016/october/21543/


- 536 - 

нополизма и недобросовестной конкуренции в экономических 
отношениях (ст. 15).  

Каждый может, свободно используя свои возможности, 
способности и имущество, отдельно или совместно с другими 
заниматься предпринимательской или иной не запрещенной 
законом экономической деятельностью. Государство осущест-
вляет в сфере предпринимательства лишь регулирование, свя-
занное с защитой интересов государства, жизни и здоровья 
людей (ст. 59). 

Государственное регулирование предпринимательской 
деятельности представляет собой строго упорядоченную сис-
тему мер, принимаемых государством в установленных зако-
ном формах в целях воздействия на поведение субъектов пре-
дпринимательской деятельности для проведения государст-
венной экономической политики. Цель воздействия государст-
ва на хозяйственную деятельность можно определить как дос-
тижение баланса публичных и частных интересов в экономике. 
Для достижения этой цели государство должно решить следу-
ющие задачи: создание конкурентной среды, защита прав пот-
ребителей, обеспечения занятости населения, поддержание 
конкурентоспособности продукции, защита окружающей сре-
ды, жизнь и здоровья граждан и пр. 

Государственный контроль за соблюдением требований 
законодательства со стороны субъектов хозяйственной деятель-
ности является организационной формой государственного ре-
гулирования предпринимательской деятельности. Кроме того, в 
юридической литературе государственный контроль выделяется 
как самостоятельный вид государственной деятельности [6]. 

В этом плане будет целесообразно изучить практику 
Азербайджанской Республики, которая предоставляет все 
условия для реализации свободного осуществления предпри-
нимательской деятельности. К примеру можно обратиться За-
кону Азербайджанской Республики «О приостановлении про-
верок в сфере предпринимательства» от 20 октября 2015 года, 
№1410-IVQ. Согласно со ст. 1 Закона АР, проверки в сфере пре-
дпринимательства на территории Азербайджанской Республи-
ки приостанавливаются сроком на 2 (два) года. Но Законом 
Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Закон 
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Азербайджанской Республики «О приостановлении проверок 
в  сфере предпринимательства»« от 31 октября 2017 года, 
№  845-VQD было сделано соответствующие изменение, в ре-
зультате которого срок приостановления проверок продлился 
до 1 января 2021 года. Но, данная норма не воспринимается 
однозначно. Причиной тому является ст. 2 Закона АР, согласно 
которой, в период приостановлении проверок в сфере предп-
ринимательства могут проводиться только налоговые провер-
ки, проверки в связи с осуществлением соответствующим ор-
ганом исполнительной власти контроля за соблюдением пра-
вил качества, безопасности лекарственных средств и контроля 
за безопасностью продовольственных продуктов, а также, про-
верки, допускаемые по случаям, создающим серьезную угрозу 
жизни и здоровью людей, безопасности и экономическим ин-
тересам государства, список которых утвержден соответству-
ющим органом исполнительной власти.  

Но отдельным Законом Азербайджанской Республики 
«О  регулировании проверок, проводимых в области предпри-
нимательства, и защите прав предпринимателей» от 2 июля 
2013 года № 714-IVQ, установлены цели и принципы, правила 
организации и проведения проверок, проводимых в области 
предпринимательства, права и обязанности проверяющих ор-
ганов, их должностных лиц во время проверки, требования 
в  связи с защитой прав и интересов предпринимателей. 

Согласно ст. 1 данного Закона, проверка, проводимая 
в  области предпринимательства – свод мероприятий по оцен-
ке проверяющими органами исполнения предпринимателями 
обязательных требований к предпринимательской деятельно-
сти. Проверка предусматривает возможность применения мер 
ответственности по полученным результатам. 

Проверки проводиться в зависимости определения к ка-
кой группе риска относится предприниматель. Риск – вероят-
ность нанесения ущерба жизни или здоровью людей, окружа-
ющей среде и имущественным интересам государства вследст-
вие деятельности предпринимателя.  

Критерии определения групп риска – свод показателей 
количества и (или) качества, связанных с особенностями дея-
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тельности предпринимателя и используемых для отнесения 
предпринимателей в различные группы риска. Итак, предпри-
ниматели, относящиеся к высокой группе риска, могут быть 
подвергнуты проверке не чаще чем раз в год; к средней группе 
риска – не более одного раза в два года; к низкой группе рис-
ка – не более одного раза в три года. Проверки подразделяются 
на плановые и внеплановые, а  также в законодательстве уста-
новлены сроки проведения данных видов проверок.  

Плановая (очередная) проверка – проверка, проводи-
мая на основании заранее составленного плана проверки в со-
ответствии с системой оценки риска и периодичности прове-
дения проверок. Внеплановая (внеочередная) проверка – про-
верка, осуществляемая на основаниях, указанных данным За-
коном случаях. Срок проведения плановой проверки в крупных 
субъектах предпринимательства не должен превышать 10 ра-
бочих дней, в малых и средних – не более 5 рабочих дней.  

Из всего сказанного можно сделать вывод, что на сегод-
няшний день в Азербайджанской Республике созданы благоп-
риятные условие для осуществления предпринимательской де-
ятельности. Также, государство осуществила ряд реформ в обла-
сти проверок в сфере предпринимательской деятельности, что 
позволила в свою очередь, к снижению уровня государственного 
вмешательства в предпринимательскую деятельность, повыше-
нию эффективности деятельности проверяющих и оперативно-
му определению наличий угроз жизни и здоровью населения и 
национальной и экономической безопасности страны. 
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