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СОЦІАЛЬНОЙ-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ПІД ЧАС  
ЗАПРОВАДЖЕННЯ КАРАНТИНУ 

 
11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила 

пандемію коронавірусу COVID-19. Наша держава постановою Кабінету Мініс-
трів України № 211 від 11.03.2020 року «Про запобігання поширенню на тери-
торії України коронавірусу COVID-19» вирішила установити на всьому прос-
торі держави карантин. Це призвело до обмеження прав і свобод громадян, які 
спричинила пандемія і викликало не задоволення значної частини населення у 
зв’язку з падінням життєвого рівня та доходів.  

Пандемія короновірусної хвороби виявила глибокі проблеми соціального 
забезпечення і охорони здоров’я. Тому, у період дії карантину як ніколи важ-
лива оцінка дій держави з втручання у права людини та соціально-правовий 
захист громадян, які залишилися без засобів до існування. Перед фахівцями 
права соціального забезпечення постає проблема дослідження впливу нового 
соціального ризику пандемії коронавірусу на матеріальне забезпечення грома-
дян і його правове врегулювання. 

Правова регламентація соціального захисту громадян під час карантину 
здійснюється багатьма нормативно-правовими актами як: Конституцією Укра-
їни; Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб»; Кодек-
сом законів про працю України; Законом України «Про відпустки»; Законом 
України «Про зайнятість населення» та ін.  

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про захист населення від інфекційних 
хвороб», карантин - адміністративні та медико-санітарні заходи, що застосо-
вуються для запобігання поширенню особливо небезпечних інфекційних хво-
роб [1]. Регламент встановлення карантину передбачений у ст. 29 Закону 
України «Про захист населення від інфекційних хвороб» та ст. 40 Закону 
України «Про санітарне та епідемічне благополуччя». 

Карантин встановлюється і відміняється Кабінетом Міністрів України за 
зверненням МОЗ України за поданням головного державного санітарного лікаря 
України. У рішенні про встановлення карантину мають бути вказані: 1) обстави-
ни, що призвели до цього; 2) визначаються межі території карантину; 3) затвер-
джуються необхідні профілактичні, протиепідемічні та інші заходи, їх виконавці 
та терміни проведення; 4) встановлюються тимчасові обмеження прав фізичних і 
юридичних осіб та додаткові обов'язки, що покладаються на них.  

Органами соціального захисту населення було вжито комплекс необхід-
них заходів для продовження строків виплати раніше призначених державних 
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соціальних виплат без додаткового звернення сімей, що звичайно отримало 
схвальне одобрення в суспільстві. Позитивним потрібно визнати механізм 
проведення перерахунку пенсій, встановлення щомісячної компенсаційної ви-
плати для пенсіонерів старше 80-річного віку та виплати одноразової грошової 
допомоги у сумі 1000 грн. Про те, багато проблем соціального захисту грома-
дян, так і не отримали комплексного вирішення. 

Законодавець з 5 травня 2020 року ввів у дію постанов Кабінету Міністрів 
України від 22 квітня 2020 № 329 «Деякі питання соціальної підтримки сімeй з ді-
тьми», яка передбачає допомогу на дітей до досягнення ними 10- річного віку фі-
зичним особам-підприємцям, які належать до першої та другої групи платників 
єдиного податку. На наш погляд, не доречним є обмеження законодавцем прав ді-
тей таким віковим цензом. Адже таке обмеження можновладцями віку дітей до 10-
ти років, порушує права дітей старшого віку на отримання допомоги в цей склад-
ний період для багатьох малозабезпечених сімей.  

Згідно Закону України «Про охорону дитинства» дитиною визнається осо-
ба віком до 18 років (повноліття), якщо згідно з законом, застосовуваним до неї, 
вона не набуває прав повнолітньої раніше [2]. Стаття 3 вище зазначеного закону 
передбачає рівні права для всіх дітей і вони гарантуються державою не залежно 
від виду нормативно-правового акту. Системне порушення прав дітей з викорис-
тання обмежень за віком передбачається законодавцем і в інших нормативно-
правових актах із соціального забезпечення, що є неправомірним. 

Належним чином не була налагоджена волонтерська діяльність у доста-
вці продуктів додому вразливим категоріям громадян. Аферисти приходячи до 
людей похилого віку, представляються волонтерами чи соціальними працівни-
ками, пропонують допомогу в закупівлі продуктів або медикаментів, забира-
ють гроші і більше не повертаються. 

Перехід на дистанційну форму роботи призвів до погіршення ментально-
го та матеріального благополуччя багатьох працівників і супроводжується не 
вирішенням багатьох домашніх проблем. Через запровадження обмежувальних 
заходів в освітніх закладах та дитячих садочках, припинення роботи багатьох 
підприємств збільшилася кількість людей, які змушені перебувати в неоплачу-
ваних відпустках. У багатьох сім’ях постали проблеми матеріального характе-
ру щодо оплати комунальних платежів і підтримки достатнього рівня життя. 
Але що робити, коли підприємство працює, а працівник не може добратися до 
місця своєї роботи у зв’язку припиненням роботи міського чи приміського 
транспорту? Роботодавець у такій ситуації примушує працівника написати за-
яву за свій рахунок, але чи є матеріальна можливість працівника перебувати 
тривалий період без заробітної плати, якщо це одинока мати (батько) з дітьми?  

Верховною Радою України 17 березня було внесено зміни до Закону Укра-
їни «Про відпустки» [3], які передбачають, що термін перебування у неоплачува-
ній відпустці на період карантину не включається у встановлений трудовим за-
конодавством термін такої відпустки (тобто в 15 днів на рік). Варто зауважити, 
що термін перебування у неоплачуваній відпустці стає фактично необмеженим. 
А тривалі і вимушені відпустки працівників за власний рахунок по – суті є, при-
хованим безробіттям. Багато людей не будуть мати заробітної плати, залишаю-
чись формально працевлаштованими і не отримають допомоги від держави, пе-
редбаченої у випадку настання ризику безробіття.  
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Законодавцем не було звернено увагу на оплату ритуальних послуг при 
пандемії коронавірусу, що важким тягарем лягає на плечі близьких померлого. 
У Києві похорони померлого від коронавірусу людини обійдуться понад 19 
000 гривень (близько $ 700) і то, якщо «дуже попросити». У вартість включено 
оренду транспорту, спеціальний мішок і скляний короб для транспортування, 
оплату праці водія, а також витрати на дезінфекцію [4].  

Підсумовуючи потрібно зазначити, що більш чіткого врегулювання пот-
ребує трудова діяльність під час карантину, адже багато роботодавців не ма-
ють змоги дотримуватись норм трудового законодавства щодо працівників, які 
перебувають у неоплачуваній відпустці чи працюють вдома. У складній ситу-
ації залишаються численні фрілансери, які працюють через цифрові платфор-
ми, для них Уряд не передбачив підтримки. Наша держава не використала жо-
дних інструментів захисту прав людей, у яких немає житла у приватній влас-
ності. 

Багато держав світу розширили фінансову підтримку самозайнятим, 
сім’ям з дітьми, тому доцільним для нашої держави буде дослідження і вико-
ристання досвіду розвинутих країн. Національне законодавство повинне бути 
чітким, всеохоплюючим і належно доступним та встановлювати конкретні, ре-
алістичні соціальні виплати щодо покращення соціально – правового захисту 
громадян у складні періоди. 
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БАНКІВСЬКА СИСТЕМА: НАЦІОНАЛЬНИЙ І ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 
 
Одним із найголовніших завдань, які варто виконати на шляху інтеграції 

країни до європейського економічного простору – це встановлення стабільнос-
ті банківської системи. Міцна банківська система є необхідною і важливою 
умовою для встановлення економічного зростання в Україні, бо саме банки 
обслуговують економіку нашої країни. 

Банківська система України складається з Національного банку України 
та інших банків, а також філій іноземних банків, що створені та діють на тери-
торії України відповідно до чинного законодавства. Така система є дворівне-
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вою. Перший рівень безпосередньо представлений центральним банком – На-
ціональним банком України (НБУ), основним завданням якого є розроблення 
основних принципів грошово-кредитної політики й контроль за її виконанням, 
а основною функцією – забезпечення стабільності грошової одиниці України, 
при виконанні якої НБУ має виходити із пріоритетності досягнення та підтри-
мки цінової стабільності в державі; другий рівень – комерційні банки, завдан-
ня яких полягає у обслуговуванні фізичних і юридичних осіб, надання їм різ-
номанітних послуг [1]. Така банківська система України має свою внутрішню 
здатність до виконання певних завдань, має специфічні функції в економіці. 
Виникає вона не внаслідок автоматичного злиття окремих банків, а складаєть-
ся за заздалегідь визначеною концепцією, у межах якої приділяється конкретне 
місце кожному виду банків і кожному конкретному банку. Варто зазначити, 
що потенційними резервами зростання капіталу банківської системи України 
є: 1) злиття та консолідація банків у різноманітні об’єднання тощо; 2) залучен-
ня коштів на умовах довгострокового субординованого боргу; 3) приріст капі-
талу банківської установи шляхом додаткового випуску акцій; 4) акумулюван-
ня прибутку минулих і поточного років та його використання для створення 
різноманітних резервів. Найбільш перспективним способом швидкого збіль-
шення капіталу в Україні є злиття та консолідація банківських установ. Не ва-
рто також забувати, що банківська система України є досить молодою, але в 
той же час достатньо міцною, вона вже встигла пережити чотири серйозні кри-
зи: 1998 р., 2004 р., 2008 р. та 2013-2015 рр. Політико-економічна криза, яка 
відбулася наприкінці 2013 року, досить помітно погіршила фінансовий стан 
вітчизняних банків. Як окремі банки, так і вся банківська система України сьо-
годні функціонують у досить складних умовах із високими ризиками. Зазна-
чимо, що в Україні, з метою забезпечення стабільності банківської системи та 
захисту інтересів вкладників, функціонує система банківського нагляду НБУ. 
У цілому наглядові органи Національного банку мають відпрацьований меха-
нізм контролю за функціонуванням банківської системи країни та виявлення 
ризиків у діяльності банківських установ (рейтинг за системою CAMELSО, ви-
значення показників раннього реагування тощо). Разом із цим існує нагальна 
потреба в поліпшенні відкритості банківських установ (щодо їх фінансового 
стану, результатів діяльності, складу власників, тощо), прозорості процедурі 
ухвалення рішень у фінансовій сфері регуляторними органами, а також щодо 
встановлення інституційної та операційної незалежності регуляторів [2]. Окрім 
цього банківський нагляд має досконало виявляти внутрішні проблеми банку. 
До них можна віднести шахрайські дії, порушення законів і нормативних до-
кументів тощо. В основному з погляду оцінки фінансового стану банків безпо-
середня увага має надаватися платоспроможності і ліквідності. У разі вияв-
лення проблем у діяльності банків органи банківського нагляду можуть при-
йняти рішення про застосування низки заходів радикального втручання в дія-
льність проблемних банків. 

Метою підвищення фінансової стійкості банків України та забезпечення 
стабільності у вітчизняній банківській системі, НБУ, як основному регулятору 
всієї банківської системи, у подальшому необхідно вжити ряд заходів щодо: – 
проведення щорічного стрес-тестування банків та аналізу якості їхніх активів не-
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залежними аудиторами. В подальшому НБУ повинен забезпечити повну прозо-
рість діяльності та фінансового стану банківських установ; – сприяння подаль-
шому зменшенню кількості банків на ринку завдяки їхній консолідації. Так, за 
оцінкою провідних аналітиків, рівень концентрації в банківській системі зараз 
перебуває на комфортному середньоєвропейському ринку. Індекс Герфіндаля-
Гіршмана за чистими активами – на рівні 1000, а частка топ-5 банків – на рівні 
60% (для порівняння такий же рівень в 2013 році був у топ-10 банків). Таке зрос-
тання концентрації в 2014 -2017 роках було викликане трьома факторами: очи-
щенням банківського сектора, капіталізацією сектора (в основному іноземних і 
державних банків, зокрема націоналізацією Приватбанку) і пошуком тихої гавані 
вкладниками і клієнтами банків. Як результат, у 2018 році частка найбільших 20 
банків в 2018 році залишиться на рівні 92-93% активів [3]. 

Щодо питання банківських системи зарубіжних країн в загальному ви-
гляді мають багато спільного, але водночас у кожній із них є свої особливості. 
Можна як приклад розглянути сучасний стан банківських систем країн: Японії, 
Великобританії, США. Однією із країн, яка вирізняється своєю жорстко врегу-
льованою системою фінансів є США. Найбільше значення у діяльності банків 
цієї країни відіграли роль три органи: Федеральна резервна система США 
(ФРС), Контролер грошового обігу і Федеральна корпорація зі страхування 
депозитів. На сьогодні ФРС США є унікальною системою, що називаються 
федеральними резервними банками (ФРБ), основними функціями яких є збері-
гання та управління резервними засобами, випуск в обіг федеральних банкнот, 
контроль за процесами створення депозитів і кредитування депозитних уста-
нов. ФРБ контролюють і перевіряють діяльність банків, банківських холдин-
гів, філій та іноземних представництв банків у США. ФРС функціонує як не-
залежний від федерального уряду США орган, підзвітний тільки Конгресу 
США. У банківський системі даної країни головну роль відіграли регіональні 
банки, найбільш відомим та переважним таким банком є банк без відділень. 
Саме тому в США найбільша кількість банків, на відміну від інших країн. 

Банківська система Великобританії є однією з найбільш розвинених сис-
тем. Вона є дворівневою, так як і банківська система України. На верхньому 
рівні знаходиться центральний банк, а на нижньому – інші банки, серед яких 
комерційні і спеціалізовані. Центральний банк Великобританії – Банк Англії – 
був заснований спеціальним актом парламенту. Він був створений у 1694 році 
в результаті укладення угоди між майже збанкрутілим урядом і групою фінан-
систів. Другий рівень банківської системи Великобританії складають банки, 
діяльність яких переважно спрямована на задоволення потреб громадян та не-
великого бізнесу. Головними банками у даному секторі є депозитні банки, са-
ме вони складають основу банківської системи. Велика частина операцій депо-
зитних банків зосереджена в 6 лондонських клірингових банках, що входять до 
Лондонської клірингової палати. Із них домінують чотири: Barclays, National 
Westminster, Midland та Lloyds. Ці банки входять до числа найбільших банків 
світу [4]. Клірингові банки надають послуги саме великим, середнім і дрібним 
промисловим підприємствам та населенню. Платіжний оборот між цими бан-
ками здійснюється за кліринговою угодою, що визначає зарахування взаємних 
вимог і переказ сальдо. 



13 

Ще одна з найбільш стійких банківських систем – це банківська система 
Японії, саме її пов’язують із серйозними реформами всього сектору фінансів. 
Її походження починається після Другої світової війни, саме ця система набула 
чимало спільного з банківською системою США. Складається банківська сис-
тема Японії з Центрального банку, державних і приватних фінансових інститу-
тів. Інститути державних і приватних охоплюють міські банки, трастові банки, 
великі регіональні банки, середні і дрібні регіональні банки. Ядром кредитно-
банківської системи Японії виступають міські банки, які є основою банківсь-
кого сектора. Це великі приватні комерційні установи, які обслуговують всю 
країну. Лідерами серед таких банків є Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ, Resona 
Holdings, Sumitomo Mitsui Banking Corporation і Mizuho Financial Group, 
Центральний кооперативний банк для сільського і лісового господарства [5]. У 
Японії існують кредитні установи, які є необхідними для малого бізнесу: кре-
дитні асоціації і кредитні кооперативи, загальні банки. 

Отже, досвід вищевказаних країн показує, що кожна держава має свою 
унікальну банківську систему, але водночас у кожній із них є багато спільного. 
Сучасний стан банківської системи України у своєму вигляді має достатньо 
мінусів, до яких можна віднести один з головних факторів – це низька довіри 
населення до банківського сектору. Не зайвим у цьому випадку буде перейня-
ти саме досвід вищевказаних країн для формування стійкої, розвиненої банків-
ської системи України. 
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Конституція України (ст. 46) закріплює право громадян на соціальний 

захист, який включає «право на забезпечення їх у разі повної, часткової або 
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тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалеж-
них від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених 
законом» [1]. Вважаємо, що словосполученням «та в інших випадках, передба-
чених законом” охоплюються також соціальні ризики передбачені Законом 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», зокрема 
потреба у соціальному захисті учасників бойових дій.  

Військовий конфлікт, який розпочався 27 лютого 2014 року внаслідок 
збройної агресії Російської Федерації проти України (захоплення Криму) та 
триває по сьогодні на Сході України, виявив гостру потребу у вирішенні бага-
тьох проблем, пов’язаних із соціально-економічним і правовим захистом учас-
ників бойових дій. За часи існування незалежної України ухвалено низку нор-
мативно-правових актів, спрямованих на захист прав цієї соціальної групи, але 
на практиці вони не завжди працюють. 

Поняття «учасник бойових дій» визначено на законодавчому рівні у 
статті 5 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту», зокрема: «учасниками бойових дій є особи, які брали участь у вико-
нанні бойових завдань по захисту Батьківщини у складі військових підрозді-
лів, з'єднань, об'єднань всіх видів і родів військ Збройних Сил діючої армії 
(флоту), у партизанських загонах і підпіллі та інших формуваннях як у воєн-
ний, так і у мирний час.  

Також слід відмітити, що у статті 6 перелічені категорії осіб, які визна-
ються учасниками бойових дій. Згідно Закону України від 01.017.2014р. № 
1547-VII «Про внесення змін до ст.6 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту», учасників антитерористичної операції віднесено до 
категорії учасників бойових дій, що надає їм право користуватися гарантіями 
соціального захисту ветеранів війни[2]. Так, відповідно до пункту 19 частини 
першої статті 6 вищезазначеного Закону учасниками бойових дій визнаються 
військовослужбовці (резервісти, військовозобов'язані) та працівники Збройних 
Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби 
зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, особи 
рядового, начальницького складу, військовослужбовці, працівники Міністерс-
тва внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Дер-
жавної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, інших 
утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали 
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосе-
редню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, пере-
буваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її про-
ведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 
відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Лу-
ганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в 
районах та у період здійснення зазначених заходів [3]. 

Погоджуємось з думкою Кравченко М.В., що державна політика у сфері 
соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції 
включає забезпечення їх адаптації та психологічної реабілітації, забезпечення 
санаторно-курортним лікуванням, технічними та іншими засобами реабіліта-
ції, забезпечення житлом ветеранів війни, надання їм освітніх послуг, соціаль-
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ної та професійної адаптації військовослужбовців, які звільняються з військо-
вої служби, інших учасників антитерористичної операції та осіб, звільнених з 
військової служби, організації їх поховання [4, с. 37]. 

Досліджуючи правове регулювання права на соціальний захист учасни-
ків бойових дій в Україні, Литвиненко В. М. та Чічкань М. В. доходять висно-
вку, що відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту» система соціального захисту учасників бойових дій 
складається з доволі розгалуженої системи пільг у різних сферах суспільного 
життя, зокрема у сфері медичного забезпечення, праці, житлово-комунальних 
послуг, також транспортні, податкові, освітні та інші пільги. Це вказує на різ-
ноплановість заходів державної політики у сфері соціального захисту учасни-
ків бойових дій у сучасних умовах. Однак реалізація закріплених пільг для за-
значеної категорії осіб у різних сферах соціального захисту вимагає залучення 
як фінансових, так і адміністративних ресурсів. На практиці не завжди виста-
чає останніх, що призводить до залишення процесу реалізації права на пільги 
на етапі закріплення у нормативно-правових актах[5, с.30]. 

Розглянемо деякі актуальні проблеми соціального забезпечення учасни-
ків бойових дій. Важливою правовою проблемою соціального забезпечення 
учасників АТО та ООС є відсутність ефективного механізму вирішення жит-
лових проблем військовослужбовців-учасників. Хоча в Україні й наявна Ком-
плексна програма забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і 
начальницького складу, посадових осіб митної служби, Міністерства внутріш-
ніх справ та членів їх сімей, затверджена Постановою Кабінету Міністрів 
України від 29 листопада 1999 року № 2166, внаслідок системного недофінан-
сування, ефективність вказаної програми, як інструменту вирішення житлових 
проблем військовослужбовців, є надто низькою. 

На сьогоднішній день із державного бюджету фінансується програма по 
забезпеченню житлом лише тих учасників АТО/ООС, які зазнали певних ура-
жень або мають каліцтво в результаті участі в бойових діях, а також сімей за-
гиблих учасників АТО/ООС. При цьому решта учасників АТО/ООС залиша-
ються поза державною підтримкою в частині придбання житла.  

Іншим важливим питанням соціального захисту учасників АТО/ООС і їх 
сімей є стимулювання працевлаштування та підприємництва. Зокрема, важли-
вим є підтримувати такий напрям самозайнятості учасників АТО/ООС як фер-
мерські господарства, що має величезне значення для бійців, які проживають у 
сільській місцевості. Деякі області починають відпрацьовувати даний напрям 
через комунальний фонд сприяння інвестиціям та будівництву. Залучення ж 
коштів державного бюджету у цю сферу дала б значно більші результати, які 
проявляються у створенні робочих місць, додатковій сплаті податків, сприянні 
соціальній адаптації бійців. 

Також потребує системного вирішення проблема полегшення адаптації 
військовослужбовців-учасників АТО та ООС до процесів мирного життя. У 
першу чергу це стосується відновлення здоров’я, у тому числі психологічного, 
та подальшого належного працевлаштування. 

Крім того, одним із різновидів соціального забезпечення досліджуваної 
категорії суб’єктів виступають грошові виплати, оскільки учасники АТО та 
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ООС одержують значну кількість соціальних допомог. На нашу думку, для 
учасників АТО і ООС необхідно забезпечувати якомога вищий рівень соціаль-
ного забезпечення, оскільки від їх зусиль залежить безпека та недоторканість 
держави в цілому і громадян зокрема [4, с. 38]. 

Таким чином, незважаючи на конституційні гарантії система соціального 
захисту не забезпечує необхідного рівня соціального захисту учасників бойових 
дій, знижує мотивацію військовослужбовців, породжує невдоволення, що в ціло-
му негативно впливає на стан обороноздатності держави. Для поліпшення рівня 
соціального захисту учасників бойових дій, на наш погляд, необхідно провести 
наступні заходи: завершити побудову нової моделі грошового забезпечення уча-
сників бойових дій з урахуванням їх пенсійного забезпечення; створити інфор-
маційні центри з допомоги учасникам АТО/ООС щодо їх прав, пільг, юридичних 
консультацій тощо; удосконалити механізм забезпечення житлом учасників бо-
йових дій та їх сімей, зробити його більш прозорим; підвищити ефективність іс-
нуючої системи пільг та компенсацій для учасників АТО/ООС та членів їхніх сі-
мей; створити ефективні державну та регіональні системи психологічної і фізіо-
логічної реабілітації та забезпечення санаторно-курортним лікуванням; забезпе-
чити з боку держави та органів самоврядування складові системи соціального за-
хисту необхідними коштами без будь-яких винятків та обмежень. 
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Відомо, що українська пенсійна система пережила не один етап рефор-

мування щодо правового регулювання та вдосконалення. Держава на законо-



17 

давчому рівні намагається шляхом реформ та впровадження інновацій покра-
щити стан пенсійного забезпечення громадян. 

Метою даних тез є теоретико-правовий аналіз солідарної системи пен-
сійного страхування як базового рівня пенсійного забезпечення в Україні. 

Відповідно до закону України «Про загальнообов’язкове державне пен-
сійне страхування» від 9 липня 2003 року структура системи пенсійного забез-
печення складається з трьох рівнів, розглянемо їх. Першим рівнем визначена 
солідарна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, 
що базується на засадах солідарності і субсидування та здійснення виплати 
пенсій і надання соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду на 
умовах та в порядку, передбачених законом. Другий рівень становить накопи-
чувальна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, 
що базується на засадах накопичення коштів застрахованих осіб у Накопичу-
вальному фонді або у відповідних недержавних пенсійних фондах - суб'єктах 
другого рівня системи пенсійного забезпечення та здійснення фінансування 
витрат на оплату договорів страхування довічних пенсій і одноразових виплат 
на умовах та в порядку, передбачених законом. До третього рівня системи пе-
нсійного забезпечення належить система недержавного пенсійного забезпе-
чення, що базується на засадах добровільної участі громадян, роботодавців та 
їх об'єднань у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання громадя-
нами пенсійних виплат на умовах та в порядку, передбачених законодавством 
про недержавне пенсійне забезпечення [1]. 

Враховуючи обрану нами тематику, зупинимося на більш детальній харак-
теристиці першого рівня. Отже, законодавець чітко визначає засади функціону-
вання солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страху-
вання. Принцип солідарності на практиці здійснюється наступним чином: за ра-
хунок працюючого населення здійснюється утримання пенсіонерів. Принцип су-
бсидування означає те, що держава бере на себе обов’язок забезпечувати грома-
дян пенсіями та відповідними виплатами у разі недостачі коштів Пенсійного фо-
нду. На сьогоднішній день бюджет Пенсійного фонду не наповнений настільки, 
щоб функціонувати без підтримки держави. Тому уже багато років при складанні 
бюджету враховуються витрати на забезпечення громадян пенсіями. 

На думку Л. Ткаченко, дія солідарної системи досить проста та зрозумі-
ла: фінансові ресурси формуються і витрачаються в режимі реального часу. 
Усі правила та надходження регулюються безпосередньо державними та за 
сумісництвом публічними установами. Позитивним моментом є те, що така 
система не вимагає великих витрат на адміністрування, достатньо відкрита, 
прозора та цілком контрольована. Також до переваг солідарних публічних сис-
тем можна віднести можливість широкого охоплення населення та надійність 
забезпечення мінімальних гарантій пенсійного доходу, що особливо важливо 
для незаможних верств населення [2, с. 3]. 

Солідарна система загальнообов’язкового державного пенсійного стра-
хування – основа чинного пенсійного забезпечення в Україні, яка склалась у 
попередньому періоді і яку передбачалось (як звичну для громадян) зберегти в 
майбутньому на невизначений термін до вичерпання нею потенційних спро-
можностей. В основі солідарної системи пенсійного забезпечення функціонує 
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давно відомий принцип солідарної відповідальності, який вперше введено в 
пенсійну систему німецьким канцлером О. Бісмарком. Цей принцип полягає в 
тому, що поточні виплати пенсій пенсіонерам (громадянам ,що втратили пра-
цездатність за похилим віком) здійснюються із коштів поточних страхових 
внесків працюючих громадян [3, с. 142].  

Проте, ця система має не тільки переваги, а й ряд недоліків, які влучно 
відмічає Мельничук. Вона непогано функціонувала, доки кількість працюючих 
була великою, а пенсіонерів – незначною. Та в 1980–1990-х роках ситуація в 
Україні кардинально змінилася: завершився демографічний перехід до сім’ї з 
1–2 дітьми; зросли тривалість життя й кількість пенсіонерів; зменшилася чисе-
льність працюючих. І хоча система давала збої, це не завадило її «вдоскона-
ленню» вже в роки незалежності шляхом запровадження спеціальних пенсій 
для державних службовців, суддів, прокурорів, народних депутатів, митників, 
журналістів державних ЗМІ та ін. [4, с. 8]. 

Таким чином, солідарна пенсійна система працює за принципом пере-
розподілу коштів між поколіннями працюючих і пенсіонерів. Тобто ті, хто 
працює зараз, віддають частину свого доходу тим, хто вже вийшов на пенсію. 
Беззаперечними перевагами солідарної системи є можливість широкого охоп-
лення та надійність забезпечення мінімальних гарантій пенсійного доходу, що 
особливо важливо для незаможних верств населення. 
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ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ НА ПРОФЕСІЙНУ ПРАВНИЧУ 

ДОПОМОГУ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ 
 
Наразі однією із проблем адміністративного судочинства в України є ві-

дсутність інституту забезпечення відшкодування судових витрат. А витрати на 
професійну правничу допомогу є найбільш істотною частиною у складі судо-
вих витрат для сторони адміністративного процесу. До того ж, на практиці ви-
никло ряд питань щодо порядку та умов відшкодування витрат на професійну 
правничу допомогу. Так, з реформуванням інституту адвокатури суттєво були 
лібералізовані підходи до компенсації сторонам витрат на професійну правни-
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чу допомогу. Це дало надію на перетворення нежиттєздатного інституту на ді-
євий засіб перерозподілу судових витрат. Ось чому, на нашу думку, ця тема є 
досить актуальною в наш час. 

З аналізу норм Кодексу адміністративного судочинства України (далі – 
КАС України), можна сказати, що витрати на професійну правничу допомогу – 
це витрати, сплачені на надання послуг адвокатами, включаючи і діяльність 
помічників адвокатів, які були понесені у відповідності до укладеного догово-
ру про надання правової допомоги та в подальшому підтверджені належними 
доказами. Так, розмір цих витрат визначається на договірній основі між клієн-
том та особою, яка надає правову допомогу. Однак, при ухваленні рішення по 
справі суд зможе відшкодувати понесені витрати на професійну правничу до-
помогу лише за умови, що понесені витрати на правову допомогу можна у на-
лежній формі документально підтвердити, наприклад, надати суду копію кви-
танції чи платіжного доручення про оплату винагороди адвокату тощо. 

Важливо зазначити, що докази (договори, рахунки тощо) щодо витрат по-
даються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п’яти днів після ух-
валення рішення суду за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторо-
на зробила про це відповідну заяву. За відсутності відповідної заяви або непо-
дання відповідних доказів протягом встановленого строку така заява залишається 
без розгляду (ч.7 ст. 139 КАС України) [1]. Так, у КАС України відсутні вимоги 
щодо попереднього розрахунку судових витрат. Відтак, відсутність такого розра-
хунку при поданні позовної заяви до суду чи відзиву на позовну заяву не матиме 
наслідком відмови у відшкодуванні таких витрат. Судова практика йде таким чи-
ном, що заява про відшкодування витрат на професійну правничу допомогу може 
бути задоволена й шляхом ухвалення додаткового рішення у справі, у тих випад-
ках, коли при винесенні рішення суд не вирішив питання про розподіл судових 
витрат. Варто вказати, що у справі № 826/913/16, суд задовольнив частково кло-
потання про стягнення витрат на правничу допомогу вже після винесення рішен-
ня у справі та оформив це додатковим рішенням [2]. 

Щодо такого інституту як забезпечення витрат на професійну правничу до-
помогу, то у порівнянні із Господарським процесуальним кодексом України (далі 
– ГПК України) і Цивільним процесуальним кодексом України (далі - ЦПК Украї-
ни), КАС України не містить цей інститут. Так, у ЦПК України (ст. 135) та ГПК 
України (ст. 125) зазначено, що суд може зобов’язати сторони внести на депозит-
ний рахунок суду попередньо визначену суму судових витрат, пов’язаних з розг-
лядом справи або певною процесуальною дією, про що постановляє ухвалу (забез-
печення судових витрат). До того ж у вищезазначених кодексах передбачено ме-
ханізми для забезпечення права на відшкодування судових витрат (витрат на про-
фесійну правничу допомогу) для відповідача у певних випадках: якщо позов має 
ознаки завідомо безпідставного або інші ознаки зловживання правом на позов; або 
якщо позов подано іноземцем (іноземною юридичною особою), який не має на те-
риторії України ні зареєстрованого місця проживання (місцезнаходження), ні май-
на, достатнього для відшкодування судових витрат. Таким чином, на нашу думку, 
у КАС України варто запровадити інститут забезпечення витрат на правничу до-
помогу та чіткий його механізм. 

Наразі національним законодавством України не встановлено граничного 
розміру компенсації витрат на професійну правничу допомогу. На нашу думку, 
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це є однією із прогалин у законодавстві нашої держави. Однак, у КАС України 
зазначено, що підставою для визначення розміру витрат є договір про надання 
правової допомоги. Разом з тим розмір таких витрат повинен бути співмірним 
щодо наданих адвокатом послуг із наступними критеріями: 

1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); 
2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надан-

ня послуг); 
3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; 
4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впли-

вом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи. 
Варто зазначити, що право заперечувати суму наданого стороною розра-

хунку судових витрат має виключно інша сторона шляхом подання відповід-
ного клопотання. Більше того, на сторону, що заявила клопотання, поклада-
ється обов’язок доведення неспівмірності заявлених витрат [1]. 

Але, на жаль, суди досить часто виходять за межі своїх повноважень та, 
за відсутності поданого другою стороною клопотання, зменшують розмір су-
дових витрат. 

Для порівняння можна звернутися до додаткової постанови Верховного 
Суду по справі №926/1795/18 від 24 грудня 2019 року та додаткової постанови 
Верховного Суду по справі №911/1563/18 від 5 серпня 2019 року. У першому 
випадку до відшкодування було заявлено 10 015 грн., у другому – 26 000 грн. 
В обох справах учасники подали до суду відповідні докази щодо надання ви-
значеного договорами переліку послуг, у той час як другими сторонами не бу-
ло заявлено клопотань про зменшення суми судових витрат. Незважаючи на 
це, мотивуючи свої рішення одними і тими самими правовими нормами, Вер-
ховний Суд дійшов різних висновків. У першому випадку суд у повному роз-
мірі задовольнив відшкодування заявлених витрат, а у другому – лише у роз-
мірі 14 000 грн. [3] 

Таким чином, можна підвести підсумок вище викладеного, який полягає 
в тому, що відшкодування витрат на професійну правничу допомогу в адмініс-
тративному судочинстві здійснюється на підставі ухваленого рішення суду 
лише за умови, що понесені витрати можна у належній формі документально 
підтвердити, наприклад, надати суду копію квитанції чи платіжного доручення 
про оплату винагороди адвокату, договору тощо. Щодо інституту забезпечен-
ня витрат на професійну правничу допомогу, то, на нашу думку, у КАС Украї-
ни варто запровадити цей інститут та розробити чіткий механізм його роботи. 
Також варто зазначити, що наразі розвивається конфліктна практика в межах 
Верховного Суду щодо відшкодування витрат на професійну правничу допо-
могу в адміністративному судочинстві. 
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Особливу увагу в умовах економічного спаду в країні потрібно приділя-

ти відповідальності за податкові правопорушення. Ухилення від сплати подат-
ків і невиконання інших обов’язків, установлених податковим правом, станов-
лять загрозу нормальному функціонуванню держави. До того ж відповідні 
правопорушення можуть призвести до невиконання дохідної частини бюджету 
та державних програм, зниження затрат на соціальні потреби тощо. Ось чому, 
на нашу думку, питання юридичної відповідальності за податкові правопору-
шення є актуальним у наш час. 

Єдиною підставою притягнення до юридичної відповідальності будь-якого 
виду є наявність складу правопорушення. Відповідно до легітимного визначення 
поняття «податкове правопорушення», яке визначено в ст. 109 Податкового ко-
дексу України (далі – ПК України), де закріплено, що податковими правопору-
шеннями є протиправні діяння (дія або бездіяльність) платників податків, подат-
кових агентів та/або їх посадових осіб, а також посадових осіб контролюючих ор-
ганів, які призвели до невиконання або неналежного виконання вимог, встанов-
лених ПК України та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого по-
кладено на контролюючі органи [1]. З вище наведеного поняття, можна конста-
тувати, що чинне законодавство не містить інституту вини й не зазначає її як 
один із елементів складу податкового правопорушення. І це, на нашу думку, є 
одним із недоліків ПК України. Наявність вини – загальний і загальновизнаний 
принцип юридичної відповідальності у всіх галузях права, тому вина суб’єкта 
податкового правопорушення в обов’язковому порядку підлягає доказуванню не 
залежно від її згадування в нормативному акті, а будь-які виключення повинні 
бути законодавчо закріплені [2, с. 67]. До того ж податкове законодавство зару-
біжних країн також неоднозначно підходить до вирішення зазначеної проблеми. 
Більшість європейських країн (Німеччина, Австрія, Франція, Греція, Італія, 
Польща, Чехія, Сербія, Естонія) та країн англосаксонської правової системи (Ан-
глія, США) визнали існування об’єктивної концепції вини, за якої непотрібно 
встановлювати умисел чи не обережність у діях порушника адміністративного та 
податкового законодавства. Достатньою є лише констатація факту порушення 
положень закону особою, а наявність вини при цьому презюмується. Також є 
країни, які принципово відстоюють презумпцію невинуватості в адміністратив-
ному та податковому законодавстві (Литва, Латвія, Болгарія, Словенія, Португа-
лія, Іспанія) [3, с. 144]. Але, на нашу думку, винність як елемент складу податко-
вого правопорушення має бути визнана обов’язковою, а інститут вини в податко-
вому праві потребує додаткового дослідження. 

Варто зазначити, що відповідно до ст. 111 ПК України за порушення по-
даткового законодавства, застосовуються такі види юридичної відповідальнос-
ті: 1) фінансова; 2) адміністративна; 3) кримінальна. 
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Фінансова відповідальність застосовується у вигляді штрафних (фінан-
сових) санкцій (штрафів) та/або пені [1]. Застосування фінансової відповідаль-
ності означає процедуру, яка має такі етапи: фіксування конкретного факту 
податкового правопорушення; прийняття рішення про притягнення до відпові-
дальності (про застосування штрафної санкції); виконання рішення про засто-
сування штрафної санкції – сплата штрафу. 

Особливістю відповідальності за порушення податкового законодавства є її 
компенсаційно-каральний характер, який полягає в необхідності відшкодування 
державі збитків, що виникли внаслідок недотримання надходжень до бюджетів 
усіх рівнів від податків та зборів. Тобто відповідальність за порушення податко-
вого законодавства об’єднує дві різні моделі юридичної відповідальності: право-
відновлювальну (компенсаційну) та штрафну (каральну). Саме це підкреслює 
стаття 112 Податкового кодексу України, в якій зазначено, що притягнення до 
фінансової відповідальності платників податків за порушення законів із питань 
оподаткування не звільняє посадових осіб за наявності відповідних підстав від 
притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності. 

Адміністративна відповідальність є засобом адміністративного впливу 
на порушників податкового законодавства із застосуванням адміністративно-
правових норм. Підставою для адміністративної відповідальності за порушен-
ня податкового законодавства є наявність складу адміністративного правопо-
рушення – винної або необережної дії чи бездіяльності, що полягає в захищені 
законом суспільних відносин, за яку законодавством передбачена адміністра-
тивна відповідальність. 

Особливостями адміністративних стягнень є: застосування до фізичних 
осіб та посадовців, винних у податкових правопорушеннях; адміністративні 
санкції не тягнуть за собою судимості; застосування до незначних податкових 
правопорушень, які за своїм характером відповідно до закону не тягнуть кри-
мінальної відповідальності; відсутність тяжких правових наслідків. 

Наприклад, відповідно до ст. 163-1 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення [4] за порушення порядку ведення податкового обліку, на-
дання аудиторських висновків на керівників та інших посадових осіб підпри-
ємств, установ, організацій може бути накладений штраф у розмірі від п’яти 
до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 85 до 170 грн.). 

Дуже часто між фінансовою і адміністративною відповідальністю за по-
даткові правопорушення ставлять знак рівності. Проте проблема співвідно-
шення адміністративної та фінансової відповідальності є достатньо дослідже-
ною в правовій літературі. Зокрема, М.І. Трипольська, з цього приводу пише, 
що між ними існують суттєві відмінності, а саме: 

- різні нормативні та фактичні підстави застосування даних видів відпо-
відальності; 

- розходження в цілях (основною метою адміністративної відповідально-
сті є покарання, фінансово-правової – компенсація збитків); 

- різне коло суб’єктів (суб’єктами адміністративної відповідальності є 
лише фізичні особи, фінансово-правової – як фізичні, так і юридичні особи); 

- різний склад органів, на які покладається обов’язок застосовувати за-
ходи даних видів юридичної відповідальності; 

- різні процесуальні підстави адміністративної та фінансово-правової ві-
дповідальності; 
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- відмінність характеру застосовуваних санкцій, різний їх розмір, різна 
методика їх обчислення, відмінність правових наслідків, які наступають у ре-
зультаті реалізації даних видів юридичної відповідальності тощо [5]. 

Щодо кримінальної відповідальності, то її підставою є вчинення особою 
податкового правопорушення, що містить склад злочину, передбачений Кри-
мінальним кодексом України. 

Так, кримінальній відповідальності наявні такі особливості: суб’єктами є 
виключно фізичні особи; регулюється нормами Кримінального кодексу України; 
встановлюється лише в судовому порядку; має певні процесуальні особливості. 

Наприклад, ст. 212 Кримінального кодексу України встановлює криміна-
льну відповідальність за умисне ухилення від сплати податків, зборів 
(обов’язкових платежів) вчинене службовою особою підприємства, установи, ор-
ганізації, незалежно від форми власності або особою, що займається підприємни-
цькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, 
яка зобов’язана їх сплачувати. Юридичні ж особи не можуть притягатися до 
кримінальної відповідальності. Передбачена можливість звільнення від відпові-
дальності не лише за вчинення діянь, передбачених частиною першою і другою, а 
й за діяння, передбачені частиною третьою цієї статті. Відповідно до ч. 4 ст. 212 
Кримінального кодексу відповідна особа звільняється від кримінальної відпові-
дальності, якщо вона до притягнення до кримінальної відповідальності сплатила 
податки, збори (обов’язкові платежі), а також відшкодувала шкоду, завдану дер-
жаві їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня) [6]. 

З аналізу кримінального законодавство, можна сказати, що ряд складів 
злочинів, опосередковано пов’язані з порушенням вимог, установлених подат-
ковим законодавством та іншим законодавством, контроль за дотриманням 
яких покладено на контролюючі органи. Але обов’язковою умовою притяг-
нення особи до кримінальної відповідальності є наявність складу злочину. 

На нашу думку, важливим є загальні умови притягнення до юридичної 
відповідальності за податкові правопорушення. Однією з таких умов є прин-
цип одноразовості юридичної відповідальності, який закріплений у ст. 61 Кон-
ституції України: ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відпові-
дальності одного виду за одне й те саме правопорушення. Відповідно, що за-
стосування до особи правопорушника заходів фінансово-правової відповідаль-
ності за деяких обставин може поєднуватися із застосуванням кримінальної чи 
адміністративної відповідальності. У таких випадках згадана норма Конститу-
ції не буде порушена в тому разі, якщо розглядати фінансово-правову відпові-
дальність як окремий вид відповідальності [7, с. 33-34]. 

Таким чином, можна підвести підсумок вище викладеного, який полягає 
в тому, що єдиною підставою притягнення до юридичної відповідальності 
будь-якого виду є наявність складу правопорушення. А особи, які вчинили по-
даткове правопорушення, можуть бути притягнені до відповідальності, яка пе-
редбачена ПК України та іншими законами України, зокрема фінансової, адмі-
ністративної, кримінальної. Також варто зазначити, що притягнення особи до 
інших видів юридичної відповідальності можливо одночасно із притягненням 
до фінансової відповідальності. Водночас потрібно звернути увагу на відсут-
ність винності як елементу складу податкового правопорушення, що має бути 
обов’язково визнаним, а інститут вини в податковому праві потребує додатко-
вого дослідження. 
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ЮРИДИЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ ЯК ОСНОВНИЙ НАПРЯМ  
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Одним із ефективних інструментів отримання практичних навичок у 

процесі навчання студента-правника є юридична клініка. Вона поєднує в собі 
кілька функцій: навчальну, правопросвітницьку та координаційну. На нашу 
думку, провідною – є навчальна функція. Адже, здійснюючи її, студенти набу-
вають практичних навичок та закріплюють теоретичні знання через надання 
правової допомоги. Одним із видів надання такої правової допомоги є – кон-
сультування. 

Консультування є невід’ємною та доволі важливою частиною діяльності 
будь-якого юриста. Значення консультування полягає в тому, щоб надати пра-
вову інформацію, заради отримання якої, клієнт звернувся до юридичної клі-
ніки та досягти результату, якого він прагне. 

Консультування – це процес інтелектуальної та практичної співпраці юри-
ста зі своїм клієнтом, який сприяє виявленню різних правових шляхів, варіантів 
вирішення певних проблем клієнта та визначення способів їх реалізації.  

Метою консультування є надання клієнту вичерпної правової інформації з 
питання, що його цікавить; виявлення та роз'яснення клієнту всіх можливих варі-
антів вирішення його проблеми; пояснення ймовірних наслідків кожного з рі-
шень; допомога клієнту у виборі найбільш оптимального рішення; у випадку ве-
дення справи надання правової допомоги в реалізації обраного рішення [1, с. 46]. 

На нашу думку, передумовою для успішного консультування є гарно та 
якісно проведене інтерв’ювання. Інтерв’ювання – це бесіда студента-
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консультанта з клієнтом, мета якої, отримати деяку інформацію про клієнта та 
з’ясувати всю сутність його проблеми. Під час інтерв’ювання, клієнт являється 
джерелом інформації, тому студент-консультант має уважно слухати та зано-
товувати деталі справи, адже від цього залежить консультування, де вже не 
клієнт є джерелом інформації, а студент-консультант, який має бути перекон-
ливим, а його доводи аргументованими. 

Процес консультування клієнта складається з певних етапів, а саме кон-
сультування, як елемент цього процесу, має свою певну структуру.  

До етапів процесу консультування входять: підготовка до консультуван-
ня та консультування. 

При підготовці до консультації студент має, узагальнити всі відомості та 
факти, які були надані йому під час інтерв’ювання клієнта і підібрати та уточ-
нити тексти законів, кодексів та правових норм, які регулюють саме ті право-
відносини, які випливають із наданих клієнтом відомостей та фактів. Підгото-
вка також охоплює визначення юристом-консультантом всіх можливих шляхів 
вирішення справи клієнта та можливі часові та матеріальні затрати для досяг-
нення запропонованих ним варіантів. 

Для того, щоб якісно підготуватися до консультації, студент має пройти 
такі етапи: підвести висновки інтерв’ювання, тобто узагальнити всю інформа-
цію, сформувати версії справи та визначити перелік нормативно-правових ак-
тів, які стосуються правовідносин, що виникли; скласти план роботи, щоб без 
прогалин опрацювати всі завдання.  

План роботи включає в себе: опрацювання нормативно-правових актів, 
наявність документів, що підтверджують фактичні обставини справи, підгото-
вка запитів, листів (у разі потреби), відвідання разом з клієнтом установ та ор-
ганізацій для отримання потрібних документів, підготовка до консультації 

На останок, студент-консультант має визначити де, коли і в якій формі 
буде проведена консультація. 

Наступний етап – консультування клієнта. 
Всі види консультування можна умовно класифікувати на такі групи: 
1. Залежно від часових перерв в спілкуванні юриста та клієнта: консуль-

тування одразу після інтерв'ю та консультування, яке проводиться через пев-
ний проміжок часу після інтерв’ювання. 

2. Залежно від тривалості співпраці по вирішенню проблем клієнта: ра-
зова консультація (проблема клієнта вирішується в ході однієї зустрічі з сту-
дентом-консультантом) та консультація, яка даватиметься поетапно на всіх 
можливих етапах вирішення проблеми клієнта. 

3. Залежно від форми спілкування юриста та клієнта: очне консульту-
вання та консультування по телефону і шляхом листування [2, с. 86]. 

Маємо зазначити, що особисті якості клієнта також впливають на процес 
його консультування. У практиці консультування склалось два підходи до по-
будови взаємовідносин між клієнтом та студентом-консультантом: опори на 
власний професіоналізм та опори на клієнта.  

Суть підходу ― опора на власний професіоналізм‖ полягає в тому, що сту-
дент-консультант пропонує клієнту вигідніший шлях вирішення проблеми, вихо-
дячи із власних професійних знань та досвіду, без врахування думки клієнта.  

На нашу думку, такий підхід не завжди може влаштовувати клієнта, 
оскільки він не враховує його побажань, цілей та очікувань, а тому в повному 
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обсязі не вирішує проблем клієнта, і як правило, він не сприймається клієнтом. 
Також, ми вважаємо, що для цього підходу у студента-консультанта недостат-
ньо професійного досвіду, тому він не може робити опори на свій власний 
професіоналізм.  

При підході ― опора на клієнта студент-консультант будує свої відно-
сини з клієнтом, спираючись на його інтереси. Цей підхід вимагає від студен-
та-консультанта з'ясування у клієнта не лише суті правової проблеми та фак-
тичних обставин справи, але й його справжніх очікувань, цілей та намірів. 
Проте це не означає, що студент-консультант повинен підкорятися всім прим-
хам клієнта [3].  

Ми вважаємо, що вищезазначені підходи не завжди можуть бути актуа-
льними для студента-консультанта тому, що він не має ще достатнього багажу 
знань, щоб взаємодіяти з клієнтом у повному обсязі та одразу надавати право-
ву інформацію без консультації з викладачем-куратором. На нашу думку, такі 
підходи взаємодії з клієнтом актуальні лише для юристів-практиків, які мають 
вже певний стаж та досвід роботи у сфері юриспруденції.  

Процес надання консультації клієнту має певну структуру. Спочатку клі-
єнта слід ввести в сутність проблеми, тобто нагадати його причину звернення 
за консультуванням. Наступний елемент – це коротке описання фактичних об-
ставин справи, тобто студент-юрист має вказати конкретну ситуацію клієнта, 
відповідно до якої він надаватиме консультацію. Згодом студент-консультант 
має ознайомити клієнта з нормативно-правовими актами, які стосуються його 
проблеми. Завершальним етапом є висновок, тобто підведення підсумків всієї 
консультації. 

Не слід забувати, що окрім структури, консультування складається ще й 
з таких етапів: по-перше, зустріч з клієнтом та роз’яснення порядку проведен-
ня консультації, визначення порядку проведення консультування є дуже важ-
ливим елементом в забезпечені успішного консультування. Порядок прове-
дення консультування може стосуватися часу, який необхідно затратити на 
консультування, виходячи із можливостей студента-консультанта та клієнта, 
послідовності доведення студентом-консультантом варіантів вирішення його 
проблеми та їх обговорення, порядку уточнення незрозумілого, задавання за-
питань, висловлення незгоди, зауважень та пропозицій, прийняття кінцевих 
рішень та обговорення порядку їх реалізації [1, с. 50]. 

По-друге, доведення до клієнта можливих варіантів вирішення пробле-
ми, роз'яснення правових наслідків кожного із них та надання допомоги у ви-
борі оптимального рішення. Студент-консультант має викласти всі варіанти 
вирішення проблеми клієнта, розтлумачити клієнту способи реалізації кожно-
го із запропонованих ним варіантів, щоб він чітко усвідомлював всю серйоз-
ність справи та розмір матеріальних витрат, а також порадити клієнту оптима-
льний варіант вирішення його проблеми, що, можливо, заощадить його кошти 
та особисті зусилля від зайвих витрат. Клієнт може обрати будь-який варіант 
вирішення і студент-консультант повинен з ним погодитися, оскільки це право 
клієнта і його слід поважати. Проте, якщо цей варіант є безперспективним, то 
студент-консультант має про це напряму сказати клієнту. 

По-третє, визначення стратегії і тактики реалізації прийнятого рішення. 
Це завершальний етап консультування. На цьому завершальному етапі слід ви-
значити стратегію і тактику реалізації прийнятого рішення, строки, можливі та 
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необхідні додаткові зустрічі з клієнтом, обговорити питання і пропозиції по 
складанню необхідних юридичних документів, розподілити обов'язки: що буде 
робити студент-консультант, а що може зробити клієнт самостійно [2, с. 90].  

Отже, можемо зробити висновки, що консультування вимагає підготовки 
і планування. Для того, щоб студент-правник вдало надав консультацію, він 
має пройти певні етапи, які включає в себе цей процес, а також мати добре ро-
звинені «soft skills» для вдалої комунікації з клієнтом. Також слід дотримува-
тися структури проведення консультації, обирати правильний підхід для побу-
дови взаємовідносин з клієнтом і пам’ятати «золоте правило консультування», 
тобто те, що консультація являється не вказівкою того, як саме має вчинити 
клієнт у даній ситуації, а лише пропозицією, яку надає юрист-консультант про 
альтернативні варіанти вирішення проблеми клієнта та пояснення ризику та 
переваг цих альтернативних шляхів.  
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ 

 
Становлення інформаційного суспільства є неможливим без свободи масо-

вої інформації, яка є значущим фрагментом сучасного демократичного режиму. 
Лише маючи об’єктивну і правдиву інформацію, народ може ефективно здійсню-
вати свою владу. Тому поширення засобами масової інформації достовірних відо-
мостей про реальний стан справ у країні є базою для всіх демократичних процесів. 

Засоби масової інформації (далі - ЗМІ) називають ще «четвертою вла-
дою», тому що вони мають змогу впливати на свідомість людей за допомогою 
пропаганди, використання прихованої реклами та інших засобів впливу на ма-
си, а значить і впливати на політику в державі. Крім того, ЗМІ виступають ін-
струментом в інформаційній війні, яка ведеться між державами, тому завдан-
ням кожної країни стає посилення контролю за діяльністю ЗМІ за допомогою 
адміністративно-правового регулювання. 

Об’єкт адміністративно-правового регулювання у сфері масової інфор-
мації в Україні складається з двох взаємопов’язаних компонентів: 1) масової 
інформації; 2) засобів масової інформації, порядку їх заснування і функціону-
вання. Вони функціонують разом та, є взаємозалежними настільки, наскільки 
масова інформація потребує власного розповсюдження [1, с. 32]. 
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З технічної точки зору виробництво масової інформації завжди здійсню-
ється на двох рівнях: 1) її може створювати будь-який громадянин у силу своєї 
пізнавальної природи; 2) масова інформація створюється інституційно, тобто 
спеціальними суспільними інститутами. Виходячи з цього є два рівні масової ін-
формації: 1) стихійний, що створюється спонтанно й поширюється суспільством 
переважно в усній формі, 2) організований, створюється спеціалістами й поши-
рюється за відкритими, доступними кожному комунікаційними каналами. 

Під ЗМІ розуміються газети, журнали, теле- і радіопрограми, кінодоку-
менталістика, інші періодичні форми публічного розповсюдження масової ін-
формації [2]. 

Суб’єктами адміністративно-правового регулювання у сфері масової ін-
формації в Україні є держава, органи державної влади, юридичні та фізичні 
особи як безпосередні учасники, носії суб’єктивних прав і юридичних 
обов’язків. Суб’єктами інформаційних правовідносин виступають, з одного 
боку, засіб масової інформації (його засновник, редакція, власник майна реда-
кції) як носій свободи масової інформації та з іншого боку - громадяни, суспі-
льство, держава, політичні партії або державні органи, підприємства організа-
ції, посадові особи [3, с. 20].  

Можемо виокремити як загальні, так і спеціальні суб’єкти. Загальні - 
здійснюють регулювання всіх сфер діяльності держави і є загальнодержавни-
ми. Спеціальні суб’єкти здійснюють адміністративно-правове регулювання 
саме діяльності засобів масової інформації, тому їх повноваження обмежують-
ся цією сферою. Розглянемо основні з них. Так, до загальних суб’єктів адміні-
стративно-правового регулювання діяльності ЗМІ відносять:  

1) Верховну Раду України - визначає державну політику щодо ЗМІ, зако-
нодавчі основи її реалізації, гарантії соціального і правового захисту працівни-
ків цієї сфери; 

2) Президента України, який є гарантом додержання Конституції Украї-
ни, прав і свобод людини і громадянина [4]. Зокрема Президент України видає 
укази, які носять регулятивний характер у сфері забезпечення діяльності ЗМІ; 

3) Кабінет Міністрів України – забезпечує проведення державної політи-
ки в інформаційній сфері, спрямовує і координує діяльність міністерств та ін-
ших органів виконавчої влади у цій сфері. 

До спеціальних: 
1) Міністерство інформаційної політики України – є головним органом у 

системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну політику у сферах інформаційного суверенітету України, 
державного іномовлення та інформаційної безпеки [5]; 

2) Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, яка є 
конституційним, постійно діючим колегіальним органом, метою діяльності 
якого є нагляд за дотриманням законів України у сфері телерадіомовлення, а 
також здійснення регуляторних повноважень [6]; 

3) Державний комітет України з телебачення та радіомовлення – є голо-
вним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну політику у сфері телебачення і радіомовлен-
ня, інформаційній та видавничій сфері [7]; 

4) Управління у справах преси та інформації обласних державних адмі-
ністрацій. 
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Великий вплив на сферу державної політики мають комітети Верховної 
Ради України, як органи Верховної Ради України, які утворюється народними 
депутатами України для здійснення окремих напрямів законопроектної роботи, 
підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до повноважень Верхов-
ної Ради України, виконання контрольних функцій [8]. Тому, окремо можна від-
значити комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та інформацій-
ної політики, предметами відання якого є: 1) державна політика у сфері інформа-
ції та інформаційної безпеки; 2) свобода слова; 3) право громадян на інформацію; 
4) друковані, електронні засоби масової інформації та Інтернет; 5) діяльність 
Верховної Ради України; 6) засади здійснення рекламної діяльності [9]. 

Також значущим елементом системи адміністративно-правового регу-
лювання у сфері масової інформації в Україні є відносини між суб’єктами ма-
сової інформації, адже сукупність інформаційних відносин, що піддаються 
впливу (упорядкуванню) правових норм, визначених адміністративним зако-
нодавством являє собою предмет адміністративно-правового регулювання в 
сфері масової інформації в Україні. [10, с. 6]. 

У контексті адміністративно-правового регулювання у сфері масової інфо-
рмації в Україні виділяються чотири великі групи суспільних відносин: 1) відно-
сини, пов’язані зі створенням ЗМІ та набуттям ними правового статусу; 2) відно-
сини, пов’язані з випуском ЗМІ; 3) відносини, пов’язані з виробництвом продук-
ції ЗМІ; 4) відносини, пов’язані з поширенням зазначеної продукції. 

У кожній з чотирьох зазначених груп є в наявності як приватно-правові, 
так і публічно-правові відносини, при цьому, останні носять переважно адмініст-
ративний характер, а отже, регулюються адміністративним правом. Можна роз-
поділити процес правового регулювання інформаційних відносин за напрямами 
залежно від предмету такого регулювання: 1) правове регулювання інформацій-
ної безпеки (державна політика інформаційної безпеки, політика безпеки інфор-
мації, політики та системи захисту інформації); 2) правове регулювання елект-
ронного урядування (державна політика з питань електронного урядування; дер-
жавна політика сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні); 3) 
правове регулювання розвитку інформаційного суспільства (національна інфор-
маційна політика, державна політика у сфері розвитку інформаційного суспільст-
ва, пріоритет державної політики, пріоритетний напрям державної політики); 4) 
правове регулювання інформатизації — основоположні засади сукупності взає-
мопов’язаних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, на-
уково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для за-
доволення інформаційних потреб громадян та суспільства на основі створення, 
розвитку і використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформацій-
них технологій, які побудовані на основі застосування сучасної обчислювальної 
та комунікаційної техніки; 5) правове регулювання захисту інформаційних прав і 
свобод людини і громадянина; 6) правове регулювання функціонування та розви-
тку медіа простору тощо [11, с. 113].  

Враховуючи вищевикладене приходимо до висновку, що в Україні фун-
кціонує цілісна система адміністративно-правового регулювання діяльності 
ЗМІ, яка має свій об’єкт, суб’єктів та розгалужену нормативну базу. Проте слід 
зазначити, що постійна інформаційна війна між державами, поява новітніх те-
хнологій, все більший вплив Інтернету на свідомість людей, потребує подаль-
шого постійного контролю та удосконалення цієї системи з боку держави. 
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ПРОБЛЕМА РОЗПОДІЛУ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРЕЗИДЕНТА І 
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО 

УПРАВЛІННЯ 
 
За статтею 6 Конституції України (далі – Конституція) державна влада 

здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу і судову. Чинна 
Конституція зі змінами від 02.06.2016 закріплює республіканську форму прав-
ління змішаного парламентсько-президентського типу. Це, в свою чергу, по-
роджує дуалістичну організацію виконавчої влади, яка характеризується наяв-
ністю двох центрів державного управління – Президента України (далі – Пре-
зидента) та Кабінету Міністрів України (далі - КМУ). А враховуючи те, що 
наша держава з набуттям незалежності перейняла слаборозвинену систему ро-
зподілу повноважень, яка фундаментально відрізняється від радянської адміні-
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стративно-командної системи, можна стверджувати, що дана проблема буде 
супроводжувати Україну ще не одну конституційну реформу. 

Питання біцефальності (дуалізму) виконавчої влади вивчалося працями 
багатьох українських науковців-юристів, які пропонували свої ідеї щодо удо-
сконалення взаємодії державних управлінських структур. Зокрема, варті уваги 
досягнення таких вчених як В. Авер’янов, Р. Мартинюк, В. Шаповал, І. Дахо-
ва, М. Козюбра, , І. Коліушко, А. Коваленко, О. Крупчана, І. Гладуняка, С. Се-
рьогіна та інших. 

Метою тез доповідей є з’ясування ролі Президента України у сфері держа-
вного управління та його відносин з Кабінетом Міністрів України як проявів дуа-
лізму виконавчої влади з урахуванням сучасної політико-правової ситуації. 

Починаючи виклад матеріалу, варто зазначити, що згідно статті 113 
Конституції систему органів виконавчої влади в Україні очолює Кабінет Міні-
стрів [1]. Така конституційна норма прямо вказує на те, що він є єдиним фор-
мально-визначеним законним центром в ієрархічній системі виконавчої влади, 
який безпосередньо або опосередковано поширює на неї свої повноваження, 
передбачені законодавством. Проте, наявність інституту президенства в дер-
жаві вносить свої корективи до такого тлумачення норми.  

Відповідно до статті 102 Конституції Президент є главою держави, а са-
ме гарантом суверенітету, територіальної цілісності та Конституції України, а 
також прав і свобод людини. Факт всенародного обрання зумовлює належність 
йому достатньо широких повноважень, особливо у сфері державного управ-
ління, для втілення положень 102-ої статті в життя. Яскравим прикладом таких 
управлінських повноважень є положення ч. 3 статті 106 Конституції, де прямо 
передбачено, що він видає укази та розпорядження на основі та на виконання 
Конституції та законів, які є обов’язковими до виконання. Такому повнова-
женню Президента відповідає обов’язок КМУ, визначений у статті 116, забез-
печувати виконання актів Президента. А за ч. 3 ст. 113 КМУ у своїй діяльності 
керується указами глави держави. Така непослідовність конституційних норм 
може стати підставою для виникнення конфліктів між урядом і главою держа-
ви, адже законодавчо не розмежовано розуміння словосполучень «керуватися 
у своїй діяльності» та «забезпечувати виконання» [2, с. 112]. 

Привертає увагу також дискреційність повноваження Президента вида-
вати укази, що відповідно до Постанови 13.03.2017 №6 Пленуму Вищого ад-
міністративного суду означає реалізацію власного розсуду Президента в межах 
Конституції та законів України шляхом видання указів [3]. А зважаючи на мо-
жливість широкого тлумачення повноважень Президента (п. 1, 3 ч. 1 ст. 106 
[1]), можна стверджувати, що коло питань, з яких він має видавати укази не є 
достатньо конкретизованим і може призвести до необґрунтованої концентрації 
всієї повноти виконавчої влади в руках Президента.  

Відповідно до п. 9 та 10 ч. 1 ст. 106 Конституції Президент вносить по-
дання про призначення Верховною Радою України (ВРУ) прем’єр-міністра за 
пропозицією коаліції депутатських фракцій, міністра оборони та міністра за-
кордонних справ. Всіх інших міністрів призначає ВРУ, але вже за поданням 
прем’єра. Нормативна підстава такого поділу пояснена тим, що Президент 
здійснює керівництво у таких сферах державного управління як зовнішньопо-
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літична, національна безпека і оборона (п. 3, 18 ч. 1 ст. 106 Конституції) і має в 
них певні преференції, як вказує В. Авер’янов. Коли ж в усіх інших сферах по-
дібні переваги закріплені за урядом [2, c. 110].  

Керівництво Президента у сферах національної безпеки та оборони дер-
жави забезпечується, в першу чергу, його головуванням у координаційному 
органі з питань національної безпеки і оборони ‒ Раді національної безпеки і 
оборони України (РНБО). Крім того, Президент приймає відповідно до закону 
рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану та 
надзвичайного стану в Україні (п. 20, 21 ч. 1 ст. 106), а також є Верховним Го-
ловнокомандувачем Збройних Сил України (п. 17 ч. 1 ст. 106 [1]).  

Керівна роль Президента у зовнішньополітичній сфері пояснюється його 
статусом глави держави. Він представляє Україну на міжнародній арені і будує 
продуктивні для держави стосунки з міжнародною спільнотою. Для цього він 
здійснює повноваження, передбачені п. 3, 5 ч. 1 ст. 106 Конституції. Коорди-
наційний вплив на зовнішньополітичну діяльність Кабінету Міністрів він 
впроваджує через Міністра закордонних справ.  

Чудовим прикладом провідної ролі Президента у зовнішній політиці 
держави може слугувати його участь у міжнародних переговорах. Зокрема на 
порядку денному стоїть питання щодо врегулювання збройного конфлікту на 
сході України. 9 грудня 2019 року у Парижі відбувся саміт в межах Норманд-
ського формату за участі чотирьох глав держав-учасниць формату: України, 
Росії, Німеччини та Франції [4].  

Варто зазначити, що керівництво Президента у вказаних сферах державно-
го управління зовсім не означає, що КМУ не бере участі у прийнятті Президен-
том владних рішень щодо їх врегулювання. Зокрема, частиною 4 статті 106 Кон-
ституції передбачено інститут контрасигнації, а саме скріплення актів Президен-
та, виданих в межах повноважень, передбачених пунктами 5, 18, 21 цієї статті, 
підписами Прем’єр-міністра і міністра, відповідального за акт та його виконання. 
Незважаючи на це, Президент не звільняється від відповідальності за виданий акт 
[3]. Навпаки, на думку багатьох дослідників контрасигнування забезпечує гаран-
тії проти зловживань повноваженнями з боку глави держави і глави уряду та вка-
зує на колегіальність прийнятого рішення [5, с. 67].  

Важливим аспектом у відносинах між Президентом та Кабінетом Міністрів 
є те, що за ч. 2 ст. 113 Основного Закону останній несе політичну відповідаль-
ність перед Президентом. Це являє собою ніщо інше як легітимізацію політики 
КМУ народом України, а також інструмент системи стримувань і противаг. 

Увагу також привертає право Президента зупиняти дію актів КМУ з мо-
тивів їх невідповідності Конституції з одночасним зверненням до Конститу-
ційного Суду України щодо їх конституційності (п. 15 ч. 1 ст. 106 [1]). Крім 
того, на цій же підставі він може скасовувати рішення голів місцевих держав-
них адміністрацій, які несуть перед ним та КМУ відповідальність, признача-
ються і звільняються з посади Президентом за поданням КМУ [1]. Такі повно-
важення глави держави є свідченням виконання ним своєї функції як гаранта 
додержання Основного Закону, а також досить впливовою формою контролю 
за дотриманням законності органами виконавчої влади.  

На противагу Президенту, аналіз повноважень Кабінету Міністрів безу-



33 

мовно вказує на те, що уряд має широкі та різнобічні можливості державно-
владного впливу на регулювання більшості суспільних відносин в Україні. 
Провідна роль КМУ у здійсненні виконавчої влади в Україні беззаперечна. 

Таким чином, як було з’ясовано вище, Президент для втілення завдань, 
покладених на нього Конституцією та всенародним мандатом, має всі необхід-
ні важелі впливу на виконавчу владу, в першу чергу, в особі Кабінету Мініст-
рів. Однак, у всьому є і зворотний бік медалі. Чинне законодавство фактично 
не обмежує главу держави у здійсненні ним своїх повноважень, що простежу-
ється, зокрема, у виданні Президентом указів на власний розсуд. Не можна до-
пустити необмеженої компетенції будь-якого владного суб’єкта. В той же час, 
за позитивне вважаємо помірковане розширення повноважень Президента у 
сферах національної безпеки і оборони та зовнішньополітичної діяльності з чі-
тко визначеним колом питань на конституційному рівні. Крім того, необхід-
ним є зміцнення компетенційних зв’язків Президента і Кабінету Міністрів 
України для уникнення суперечок між ними у питаннях державного управлін-
ня та забезпечення злагодженої та скоординованої їх співпраці. 
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ БЕЗДОМНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ: ОКРЕМІ 

ПРАВОВІ ПИТАННЯ 
 
Другий розділ Основного Закону України «Права, свободи та обов’язки 

людини і громадянина» визначає ряд ключових положень, що впливають на 
формування правового статусу особи в українському суспільстві. Звернемо 
увагу на деякі з них: 1) усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах; пра-
ва і свободи людини є невідчужуваними та непорушними (ст. 21 Конституції 
України); 2) конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути ска-
совані (ст. 22 Конституції України); 3) громадяни мають рівні конституційні 
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права і свободи та є рівними перед законом(ст. 23 Конституції України) [1]. У 
системі прав людини вагоме місце належить групі соціальних прав, серед яких 
конституційне закріплення отримало і право на соціальний захист (ст. 46), яке 
виходячи з вищезазначеного, гарантується кожній людині та громадянину. 

Однією із соціально незахищених верств населення у світі є бездомні 
особи. У повсякденні їх називають по-різному: бездомні, безхатченки, бомжі, 
волоцюги, блудяги… Проте, існує і легальне визначення даного поняття. Так, 
у Законі України, прийнятому 02.06.2005 року «Про основи соціального захис-
ту бездомних осіб та безпритульних дітей» (далі – Закон) бездомна особа ви-
значається як особа, яка перебуває у соціальному становищі бездомності. До 
бездомних осіб законодавець відносить 2 категорії: безпритульні особи та осо-
би, що мають притулок. Відповідно до законодавства безпритульна особа – 
повнолітня особа, яка проживає на вулиці, в парках, підвалах, під’їздах будин-
ків, на горищах, об’єктах незавершеного будівництва, в інших місцях, неприз-
начених та непридатних для проживання, у тому числі жилих приміщеннях, 
що перебувають в аварійному стані; особа, що має притулок – особа, яка 
отримує послугу тимчасового притулку в закладах для бездомних осіб та ін-
ших соціальних закладах і установах, що надають такий притулок [2].  

Слід відмітити, що відношення суспільства до бездомних осіб є далеко 
неоднозначним. Зустрічаючи таких осіб на вулиці, люди реагують по-різному. 
Одним, здається, зовсім байдуже, інші ж подумки поспівчувають та і попря-
мують далі, а деякі і осудять: «Точно, опинилися в таких умовах через зловжи-
вання алкоголем та розгульний спосіб життя… самі винні!» Однак, згідно ста-
тистиці соціологічного опитування більшість бездомних – це особи працездат-
ного віку від 39 до 49 років (54%); від 50 років – 38% і найменше бездомних у 
віці від 18 до 29 років (8%). Майже 40% всіх опитаних здобули середню спеці-
альну освіту, близько 30% – середню, 18% безхатьків закінчили вищі навчаль-
ні заклади (ВНЗ) і лише 15% осіб не завершили навчання у школі. Як стало ві-
домо, більшість бездомних осіб, а точніше кажучи цілих 85%, втратили своє 
житло через сімейні конфлікти, розлучення і шахрайство, яке, частіше всього, 
ставалося через родинні зв’язки, і всього лише 4% стали безхатьками внаслі-
док різних видів залежності, при цьому 11% мають дім в іншому місті чи ін-
шій країні, але, через відсутність контактів з близькими або знайомими та від-
сутності роботи, не мають можливості повернутися до нормального життя [3]. 

Аналіз Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб 
і безпритульних дітей» дозволяє виділити ряд заходів, що спрямовані на запо-
бігання бездомності, а також на створення необхідних умов для забезпечення 
прав і свобод бездомних осіб. Як приклад можна навести ведення обліку без-
домних осіб за місцем їх проживання або місцем перебування на підставі осо-
бистого звернення або їх виявлення. Облік ведеться відповідними закладами 
для бездомних осіб - центрами обліку, що створюються органами місцевого 
самоврядування, місцевими органами виконавчої влади, а також громадськими 
та благодійними організаціями. 

З метою підтримки у соціальній адаптації та повернення даної категорії 
до повноцінного життя, створюються заклади соціального захисту. У Законі 
надається чіткий перелік видів таких установ та їх визначення (ч.1 ст.19 Зако-
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ну). До них належать будинки нічного перебування, центри реінтеграції без-
домних осіб, соціальні готелі та інші заклади, що надають послуги бездомним 
особам. Заклади соціального захисту створюються місцевими органами вико-
навчої влади та органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, 
релігійними організаціями, підприємствами, установами, організаціями неза-
лежно від форми власності, фізичними особами відповідно до потреб регіону. 
Засновник може утворити заклад соціального захисту для бездомних осіб – 
центр комплексного обслуговування бездомних осіб. Отже, відповідно норма-
тивно-правових положень будинок нічного перебування – заклад соціального 
захисту для ночівлі (розміщення на ніч) бездомних осіб, прийом для якого не 
потребує попереднього медичного обстеження (ч.1 ст.20 Закону). Центр реін-
теграції бездомних осіб – заклад соціального захисту, діяльність якого спрямо-
вана на поступове повернення бездомної особи до самостійного повноцінного 
життя шляхом надання її комплексу соціальних послуг з урахуванням індиві-
дуальних потреб. Центр реінтеграції бездомних осіб може утворюватися для 
жінок, чоловіків, сімей з дітьми, осіб, хворих на наркоманію та хронічний ал-
коголізм (які пройшли курс лікування) тощо, з наданням тимчасового притул-
ку – денного перебування, коротко- (до шести місяців), довготривалого (понад 
шість місяців) проживання (ч.1,2 ст.21 Закону). Соціальний готель – заклад 
соціального захисту для проживання бездомних осіб, який має у своєму складі 
окремі номери (кімнати). До соціального готелю приймаються бездомні особи, 
які працюють або мають інше постійне легальне джерело доходу, недостатнє 
для оренди (наймання), купівлі житла. Проживання бездомних осіб у соціаль-
ному готелі є платним. Оплата за проживання в соціальному готелі може здій-
снюватися безпосередньо бездомною особою або іншою фізичною чи юриди-
чною особою (ст. 22 Закону).  

Заклади соціального захисту для бездомних осіб створюються по всій 
Україні. Як приклад можна навести громадську організацію «Чернігівський 
центр соціальної адаптації бездомних та безпритульних». Заснована 15 квітня 
2008 року громадська організація «Чернігівський центр соціальної адаптації 
бездомних та безпритульних» є добровільною, самоврядною, неприбутковою 
організацією, яка створена з метою надання допомоги бездомним та безприту-
льним громадян, а також особам, звільненим з місць позбавлення волі. Розпо-
чавши свою діяльність 19 грудня 2009 року, «Чернігівський центр соціальної 
адаптації бездомних та безпритульних» надає допомогу бездомним та безпри-
тульним громадянам, які опинилися у складній життєвій ситуації. Даним 
центром ведеться облік бездомних та безпритульних громадян, реєстрація, та-
кож надаються юридичні консультації щодо відновлення втрачених докумен-
тів [4]. У Полтаві з 16 грудня 2011 р. за ініціативи Благодійної асоціації «Світ-
ло Надії» та виконавчого комітету Полтавської міської ради та Полтавської 
обласної державної адміністрації функціонує центр адаптації для бездомних 
осіб та звільнених із місць позбавлення волі, де вони можуть переночувати, 
прийняти душ, поїсти, отримати новий одяг [5]. Подібні заклади працюють у 
Києві, Львові та в інших містах України. Однак, міжнародні експерти вважа-
ють, що таким способом проблему бездомності все одно не вирішити до кінця. 
Спеціаліст з FEATSA (Європейська федерація національних асоціацій, що 
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працюють з бездомними) Дж. Еванс пише, що реабілітаційні програми (хоч би 
яким був рівень надаваної підтримки) мало чим допомагають, якщо кінцевим 
результатом не є надання доступного житла для бездомних [3]. 

Підводячи підсумок, необхідно визначити, що право бездомних осіб на 
соціальний захист – це право, гарантоване Конституцією України. На сьогодні, 
важливим позитивним аспектом у сфері соціального захисту бездомних осіб є 
правове регулювання окресленого питання, а також можливість на його основі 
запобігати поширенню бездомності в Україні, створювати умови для належної 
реалізації бездомними особами прав і свобод та їх реінтеграції. 
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ЕЛЕКТРОННІ ДОКАЗИ ЯК ОКРЕМИЙ ЗАСІБ ДОКАЗУВАННЯ 
 
Законодавство перебуває у стані постійного розвитку та удосконалення. 

Переоцінюються правові явища та процеси. Особливо необхідно це зараз, коли 
кожного дня новітні технології змінюють наше життя. Застосування різнома-
нітних інформаційних технологій віднедавна присутнє і в адміністративному 
судочинстві. 

Забезпечення справедливого судочинства неможливе без повної та об'єк-
тивної оцінки допустимості доказів. Тому, в адміністративному судочинстві 
приділена велика увага інституту доказів. Відповідно до ст. 72 КАСУ, доказа-
ми в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд вста-
новлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги 
і заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для 
правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) 
письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) 
показаннями свідків [1]. 

Новелою національного законодавства та судового процесу є запрова-
дження електронних доказів. 3 жовтня 2017 року Верховна Рада Україна ухва-
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лила Закон України "Про внесення змін до Господарського процесуального 
кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адмі-
ністративного судочинства України та інших законодавчих актів" [2], в якому 
вперше було надане нормативне визначення поняття "електронні докази".  

Згідно із ст. 92 вищезгаданого закону, електронними доказами є інфор-
мація в електронній (цифровій) формі, яка містить дані про обставини, що ма-
ють значення для справи, зокрема, електронні документи (в тому числі тексто-
ві документи, графічні зображення, плани, фотографії, відео- та звукозаписи 
тощо), веб-сайти (сторінки), текстові, мультимедійні та голосові повідомлення, 
метадані, бази даних й інші дані в електронній формі. Такі дані можуть збері-
гатися, зокрема на портативних пристроях (картах пам’яті, мобільних телефо-
нах тощо), серверах, системах резервного копіювання, інших місцях збере-
ження даних в електронній формі (в тому числі в мережі Інтернет) [2]. 

Електронні докази активно обговорюються в середовищі науковців-
правників, як наслідок, в теорії права існують різні класифікації. Досить по-
ширеною є поділ електронних доказів на: 1) електронні документи; 2) інфор-
мація, отримана з відкритих джерел мережі Інтернет; 3) аудіо- та відеозаписи; 
4) електронні повідомлення [3, с. 103]; 

Особливої уваги потребують дослідження публікацій в соціальних ме-
режах, скріншотів та електронних листувань, які є невід'ємною частиною су-
часного життя. Саме ці джерела часто не проходять етап оцінювання судом 
щодо належності та допустимості. Нерідко, в основу неприйнятності даного 
виду доказів покладаються порушення їх збирання, які не дають можливості 
конкретно ідентифікувати ці докази з прив'язкою до певної особи правопору-
шника та місця вчинення правопорушення.  

Це певною мірою пояснюється спрощеною системою доступу та реєст-
рації до більшості соціальних мереж (адже при реєстрації користувач не підт-
верджує свою особо ніякими офіційними документами) та засобів електронно-
го зв'язку, такі як електронна пошта та месенджери. Окрім цього, сучасні тех-
нології дозволяють нам з легкістю змінювати своє електронне місцезнахо-
дження, тому правопорушники використовують засоби шифрування своєї Ай-
Пі адреси та таким чином приховують своєю реальну адресу.  

Тому, задля уникнення відмови у використанні доказів, вони повинні від-
повідати встановленим критеріям. А саме, відповідно до ст. ст. 73-76 КАСУ. Зок-
рема, перший критерій - належність доказів (належними є докази, які містять ін-
формацію щодо предмета доказування); другий критерій - допустимість доказів 
(суд не бере до уваги докази, які одержані з порушенням порядку, встановленого 
законом); третій критерій - Достовірність доказів (достовірними є докази, на під-
ставі яких можна встановити дійсні обставини справи); четвертий критерій - дос-
татність доказів (достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти 
висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета 
доказування) [1]. Дотримання загальних вимог забезпечить всебічне та об'єктив-
не з'ясування всіх обставин справи, що сприятиме реалізації мети судочинства. 

Таким чином, електронний доказ повною мірою можна вважати окремим 
способом доказування, хоча й використання саме цього виду доказів є досить 
таки складним процесом, адже до сих пір не регламентована чітка процедура 
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їх подання, дослідження, перевірки та оцінки. Тим не менш, зважаючи на всі 
обстави та шлях, який Україна пройшла на шляху осучаснення законодавчої 
бази, запровадження інституту електронних доказів можна вважати вагомим 
внеском в забезпечення позитивних та якісних змін у державному судочинстві.  
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СОЦІАЛЬНО-РЕГУЛЮЮЧА РОЛЬ ПОДАТКОВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПІЛЬГИ ПРИ ОПОДАТКУВАННІ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 
 
Одним із першочергових завдань будь-якої соціально-орієнтованої дер-

жави є забезпечення соціальної справедливості та рівності. На жаль, дані 
принципи є «ахілесовою п’ятою» вітчизняного законодавства, особливо в по-
датковій сфері. В науковому середовищі і досі існують протилежні погляди 
стосовно такого правового інституту, як податкова соціальна пільга. 

Згідно із Податковим кодексом України податкову пільгу визначено як 
передбачене податковим законодавством звільнення платника податків від 
обов’язку щодо нарахування та сплати податку та збору, щодо сплати ним по-
датку та збору в меншому розмірі за наявності визначених підстав, що харак-
теризують певну групу платників податків, вид їх діяльності, об’єкт оподатку-
вання або характер та суспільне значення здійснюваних ними витрат [1]. Піль-
ги знаходять свій прояв у наданні додаткових, особливих прав (переваг) або у 
звільненні від обов’язків. Таким чином, податкова соціальна пільга - це в яко-
мусь сенсі перевага, яка надається окремим категоріям платників податків, яка 
надає можливість полегшення матеріального становища. 

Безумовно, податкова пільга є ваговим елементом податкової політики 
та податкової системи загалом. Адже податок на доходи фізичних осіб є ваго-
мим бюджетоутворюючим елементом, який відіграє значну роль у забезпечен-
ні фіскальної достатності бюджету. 

Податок на доходи фізичних осіб - це зв’язок держави та громадян-
платників податків, за допомогою якого, громадяни наповнюють та формують 
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державний бюджет, який, у подальшому забезпечує гідний рівень діяльності со-
ціальних органів та установ. Застосовуючи податкову соціальну пільгу, держава 
беззаперечно отримує переваги. Адже підвищується рівень платоспроможності 
громадян, тим самим, знижується частка громадян, які приховують свої статки. 

З іншого боку, податкову соціальну пільгу також можна розглядати, як 
спосіб державної допомоги малозабезпеченим платникам податків. Мета викори-
стання соціальної податкової пільги полягає у розвантаженні та зменшенні пода-
ткового тягаря, який, відповідно до законодавства, на пряму залежить від рівня 
заробітної плати та матеріального стану. Адже існує проблема нерівномірності 
податкового навантаження на доходи фізичних осіб, яка призводить до соціаль-
ного напруження і загострення відносин в суспільстві, оскільки у заможних гро-
мадян після сплати податків залишаються значні кошти, а у малозабезпечених 
сума, менша за прожитковий мінімум. Крім суми сплачених податків громадян, 
на податкове навантаження впливає ще і розмір їх доходів [2, с. 161]. 

Відповідно до ст. 169 Податкового кодексу України платник податку має 
право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отри-
муваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової 
соціальної пільги. Розмір такої податкової соціальної пільги диференціюється за 
категоріями платників податку. Зокрема, для будь-якого платника податку пода-
ткова соціальна пільга встановлюється у половинному розмірі прожиткового мі-
німуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом 
на 1 січня звітного податкового року, якщо розмір доходу платника податку не 
перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючо-
го для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 
1,4 та округленого до найближчих 10 гривень. Податкова соціальна пільга також 
надається відповідним категоріям платників податку, передбачених п. 169.1. ст. 
169 ПКУ у повному, полуторному, подвійному розмірі прожиткового мінімуму 
для працездатної особи (в розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 сі-
чня звітного податкового року [1]. 

Механізм застосування податкової соціальної пільги є достатньо склад-
ним і може використовуватися лише до доходів у вигляді заробітної плати за 
місцем роботи працівника після подання заяви та інших документів, перелік 
яких визначений Кабінетом Міністрів України. Також не може бути застосо-
вана до: заробітної плати, яку платник податку протягом звітного податкового 
місяця отримує одночасно з іншими доходами, зокрема у вигляді стипендії, чи 
доходу самозайнятої особи від провадження підприємницької діяльності, а та-
кож іншої незалежної професійної діяльності. У разі якщо платник податку 
має право на застосування податкової соціальної пільги з двох і більше зазна-
чених підстав, застосовується одна податкова соціальна пільга за підставою, 
що передбачає її найбільший розмір. 

Безумовно, даний правовий інститут має свої недоліки. По перше, пода-
ткова соціальна пільга поширюється виключно на обмежені категорії осіб, 
тобто не враховані окремі категорії громадян, наприклад, ті, на утриманні яких 
є хворі, інваліди інші члени сім’ї (зокрема, батьки), а не лише діти. 

По друге, пільга не застосовується до інших доходів платника податків, 
окрім заробітної плати. Заробітної плати, яку платник податку отримує одно-
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часно з доходами у вигляді стипендії, грошового чи майнового (речового) за-
безпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад’юнктів, військовослу-
жбовців, що виплачуються з бюджету; доходу самозайнятої особи від прова-
дження підприємницької діяльності, а також іншої незалежної професійної ді-
яльності [3, с. 83]. 

По третє, виключення з користувачів податкової соціальної пільги, влас-
не, самого платника податку у випадку, якщо на його утриманні знаходяться 
певні особи, адже чинний порядок застосування податкової соціальної пільги 
передбачає, що в разі якщо платник податку має право на застосування такої 
пільги з двох і більше зазначених у цьому порядку підстав, застосовується од-
на податкова соціальна пільга з підстави, що передбачає її найбільший розмір. 
Таким чином, платником податку може бути обрана найбільша податкова со-
ціальна пільга на особу, яка знаходиться на його утриманні, проте сам платник 
податку податкову соціальну пільгу щодо самого себе застосувати не зможе. У 
результаті сумарний залишковий чистий дохід із розрахунку на кожного члена 
такої сім’ї виявиться значно меншим [3, с. 84]. Навіть при застосуванні подат-
кової соціальної пільги, доходи малозабезпечених осіб, після оподаткування, 
не відповідають прожитковому мінімуму. І як наслідок, громадяни не можуть 
задовольнити життєво необхідні потреби та перебувають на межі бідності. 

Звичайно, функціонування податкової соціальної пільги дещо послаблює 
податковий тиск на малозабезпечені категорії громадян. Проте, нині вона не 
забезпечує виконання одного з визначальних у світовій практиці податкових 
відносин принципів соціальної та фіскальної політики, згідно з яким рівень 
доходу, що забезпечує базові потреби громадян, звільняється від оподаткуван-
ня. Враховуючи це податкову соціальну пільгу слід замінити на звільнення від 
оподаткування частини заробітної плати за рахунок якої фінансуються витрати 
на транспортні послуги, на харчування, придбання товарів першої необхіднос-
ті тощо, одночасно дозволивши включати до податкової знижки більшу части-
ну мінімально необхідних витрат платників податку з доходів фізичних осіб. 

Іншим шляхом вирівнювання доходної спроможності малозабезпечених 
громадян могло б стати відновлення неоподатковуваного мінімуму доходів 
громадян. При цьому, в будь-якому випадку, розмір неоподатковуваної части-
ни доходів фізичних осіб в Україні повинен бути значно вищим від величини 
чинної податкової соціальної пільги, що забезпечить як зростання купівельної 
спроможності порівняно небагатих громадян, так і підвищення розмірів над-
ходжень до бюджету інших платежів, зокрема податків на споживання та по-
датку на прибуток підприємств [4, с.37-38]. 

Беручи до уваги низький рівень доходів більшості громадян а також вра-
ховуючи рівень безробіття в нашій країні, при оподаткуванні доходів фізичних 
осіб доцільно використовувати сукупний дохід усієї родини, тобто оподатко-
вувати доходи всіх членів сім’ї разом, а не окремо. Це дозволить мінімізувати 
податковий тиск на малозабезпечений прошарок населення, оскільки в деяких 
родинах працездатною особою є один член сім’ї. Таким чином, оподаткування 
доходів фізичних осіб потребує негайного та суттєвого вдосконалення, насам-
перед, шляхом вирішення зазначених проблем. 

Отже, побудова стабільної, правової держави з високим рівнем економі-
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ки неможлива без чіткого дотримання правил соціальних гарантій. На даному 
етапі податкова соціальна пільга не виконує своєї соціально-регулюючої фун-
кції, а системи оподаткування потребує вдосконалення. Лише додержання 
принципів справедливості, прозорості та політичної нейтральності можуть 
змінити ставлення громадян до даної системи та збільшити частку сумлінних 
платників податків. 
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На сьогодні, одним із пріоритетних напрямків соціально-політичних пе-

ретворень в Україні слід вважати запровадження якісно нового типу взаємо-
відносин між громадянами і органами влади, такого, за яким кожній людині 
було б забезпечено реальне додержання і захист належних їй прав і свобод у 
сфері діяльності цих органів. 

Громадський контроль є одним із видів фінансового контролю за озна-
кою суб’єктів, які його ініціюють, а саме здійснюють. Він може виконуватися 
безпосередньо самими громадянами, їх об’єднаннями, групами спеціалістів, 
які створюються при представницьких органах влади, державних і комуналь-
них підприємствах та установах на основі добровільності та безоплатності. 

Відкритість бюджету та бюджетного процесу є обов’язковою чи навіть 
ключовою умовою функціонування демократичного суспільства. Участь гро-
мадян у бюджеті, дозволяє соціально активній частині, яка представляє інте-
реси різних верств населення, мати уяву про складність та альтернативи бю-
джетних рішень і впливати на органи влади, активно захищаючи свої грома-
дянські права. Якщо глянути на це питання з іншого боку, то стає очевидним, 
що участь громадян у бюджетному процесі дозволяє кожному громадянину 
розуміти мову і дані бюджету, а також бачити послуги, виконані за рахунок 
зібраних податків; дає можливість представникам влади керуватись громадсь-
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кою думкою при прийнятті остаточних бюджетних рішень, зокрема, щодо ос-
новних напрямів розподілу видатків. 

Участь місцевих громад дозволяє відслідковувати якість бюджетних рі-
шень на стадії прийняття та слідкувати за їх виконанням, адже це підсилює 
довіру населення до місцевих органів влади, тому що розуміння дій представ-
ників влади є передумовою громадської підтримки; сприяє поліпшенню соціа-
льної політики і розподілу коштів бюджету. При цьому прозорість фінансової 
операції має бути досягнута на всіх стадіях її реалізації. 

Стосовно бюджетного процесу, це є участь громадськості в розробці на-
прямів соціально-економічного розвитку країни, регіону, території; участь 
громадськості та науковців у підготовці проектів бюджетів; обговорення прое-
ктів бюджетів; доступ населення до інформації з питань бюджету й витрачання 
бюджетних коштів на всіх рівнях бюджетної системи [1]. 

Хочеться звернути увагу на те, що огляд наукових досліджень і публікацій 
підтверджує, що в Україні зростає інтерес учених до теоретичних і практичних 
проблем реалізації бюджетного процесу. На необхідність повного та своєчасного 
розкриття інформації про стан формування та використання фінансових ресурсів 
суспільства неодноразово звертали увагу такі вітчизняні науковці, як 
Дем’янюк А., Зайчикова В.В., Кириленко О., Михайленко С., Петрашко П.,  
Фролов С. та інші. Ними, а також іншими фахівцями було вивчено зарубіжний 
досвід і обґрунтовано заходи, які можуть і повинні сприяти досягненню резуль-
тативності вказаного процесу, методи забезпечення прозорості державного бю-
джету та залучення громадськості як суб’єкту контролю за використанням бю-
джетних ресурсів, зокрема, громадські слухання, «електронний уряд» [2, с.44]. 

Важливого значення набувають проблеми залучення громадськості до 
бюджетного процесу, адже, громадяни є головною зацікавленою стороною 
ефективності управління бюджетом у контексті забезпечення його прозорості 
та визначення пріоритетних напрямів функціонування бюджету. Головними 
методами залучення громадськості до бюджетного процесу виступають насту-
пні: – методи, що безпосередньо спрямовані на залучення громадян до процесу 
прийняття рішень (бюджетні слухання, круглі столи, опитування громадської 
думки; діяльність дорадчих комітетів, комісій, громадських асоціацій тощо); 
– методи, що передбачають навчання та інформування громадян (дні відкри-
тих дверей, інформаційні послуги для громадян, навчальні програми, звітуван-
ня перед громадою, функціонування Центру громадських зв’язків тощо). 

Вибір методів залучення громадськості у бюджетному процесі зумовлю-
ється метою, котру необхідно досягнути у результаті участі громадян. Громадяни 
можуть окремо або групами долучатися до розробки та прийняття бюджетних 
рішень задля підвищення ефективності управління бюджетом [3 с. 309]. 

Підтвердженням вищезазначеного є законодавчі норми, що регулюють 
участь громадян у державному управлінні, до них відноситься: - Закон Украї-
ни «Про місцеве самоврядування в Україні» - визначає важливість залучення 
громадськості, зазначаючи що «громадяни України реалізують своє право на 
участь у місцевому самоврядуванні за належністю до відповідних територіа-
льних громад» [4]; - Бюджетний кодекс України – встановлює, що одним із 
принципів бюджетної системи є принцип публічності та прозорості, який пе-
редбачає інформування громадськості з питань складання, розгляду, затвер-
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дження, виконання державного бюджету та місцевих бюджетів, а також конт-
ролю за виконанням державного бюджету та місцевих бюджетів (ст. 7 БКУ). 
Статтею 28 БКУ визначено, що «органи місцевого самоврядування забезпечу-
ють публікацію інформації про місцеві бюджети, в тому числі рішень про міс-
цевий бюджет та періодичних звітів про їх виконання» [5]. 

Інституційно у демократичних суспільствах прийняття рішень лежить на 
обраних представниках, а фактичне виконання рішень – на виконавчих орга-
нах представницьких органів. 

Для місцевого рівня управління, задля максимально ефективного вико-
ристання доступних ресурсів, особливо важливо аби процес прийняття рішень 
базувався на принципах належного врядування. Для кращих європейських 
практик управління територіями характерне підвищення ролі громадян у ви-
робленні місцевої політики не лише через делегування повноважень обраним 
представникам, а й через різноманітні інструменти безпосереднього залучення 
громад. Організації громадянського суспільства при цьому мають забезпечува-
ти наукову та експертну підтримку процесу розробки політики. Акумулюючи 
та узагальнюючи місцеві інтереси, вони повинні виступати основним каналом 
залучення громадян до процедур прийняття рішень [6, с. 9]. 

Існують певні форми здійснення контролю місцевих громад за бюджет-
ним процесом, отже, по-перше, соціологічні та статистичні дослідження; по-
друге громадські слухання (зокрема, звіти посадових осіб, обговорення про-
блем місцевого значення, розгляд ініціатив, обговорення проектів нормативно-
правових актів); по-третє громадська експертиза актів органів публічної влади 
та їх проектів; по-четверте публікації в пресі, випуски на радіо, телебачення, 
оприлюднення в мережі Інтернет; та по-п’яте участь громадськості в роботі 
колегіальних органів влади [7 с. 16-17]. 

Враховуючи вищезазначене, можна підбити такий підсумок, що активна 
громадська позиція та контроль за веденням бюджетного процесу на місцево-
му рівні в Україні зможе мінімізувати можливості для зловживань зі сторони 
представників влади, але на сучасному етапі відсутні достатні передумови для 
проведення ефективного громадського бюджетного контролю. 

Участі місцевих громад у бюджетному процесі сприятиме: 1) належний 
рівень суспільної культури, громадяни повинні не тільки чітко знати й викону-
вати свої обов’язки, але й розуміти свої права та брати активну участь у вирі-
шенні місцевих питань, оскільки саме активна громадська позиція є вагомим 
важелем протидії корупції та свавіллю з боку органів влади; 2) чітке визначен-
ня на законодавчому рівні форм та порядку участі громадян у бюджетному 
процесі, тобто прийняття єдиного нормативно-правового акту, який би регу-
лював відносини взаємодії органів влади та територіальної громади з приводу 
формування та виконання місцевих бюджетів замість цілої низки існуючих за-
конів, постанов, указів тощо; 3) безперешкодний доступ громадськості до дос-
товірних джерел інформації. 

 
Список літератури 
1. Мних М. В. Бюджетна децентралізація та участь громадськості, а також депутатів місцевих рад в бю-

джетному процесі при формуванні місцевих бюджетів. Ефективна економіка. 2014. № 11. URL: 
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3571 (дата звернення: 3.05.2020). 

2. Бак Н. А. Прозорість бюджетного процесу як фактор підвищення ефективності бюджетного менеджме-
нту в Україні. Економіка: реалії часу. 2014. № 1. С. 43-49. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrch_2014_1_8 (дата 
звернення: 3.05.2020). 



44 

3. Голинська О. Забезпечення участі громадян у бюджетному процесі засобами державного управління. 
Зб. наук. пр. «Ефективність державного управління». 2008. Вип. 16/17. С. 305–315. 

4. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-вр. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр (дата звернення: 02.05.2020). 

5. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 
(дата звернення: 8.05.2020).  

6. Участь громадськості у процесі прийняття рішень на місцевому рівні: посіб. К.: Ленвіт, 2012. 64 с. URL: 
https://parlament.org.ua/upload/docs/GUIDE%20final%20version%20UKRAINIAN.pdf (дата звернення: 4.05.2020). 

7. Громадський контроль за використанням державних фінансів на місцевому рівні. 2018. 22 с. URL: 
http://icps.com.ua/assets/uploads/images/images/eu/t_kontrol_derj_fin_a5_ukr.pdf (дата звернення: 5.05.2020). 

 
 
 
УДК 347.734 
Козак О. С., студент гр. КПР-171 
Науковий керівник: Козинець І. Г., старший викладач кафедри трудового 

права, адміністративного права та процесу 
Чернігівський національний технологічний університет 
(м. Чернігів, Україна)  
 

ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ СИСТЕМ 
 
На сьогоднішній день банківська система виступає важливим інструмен-

том у механізмі фінансової системи, адже фінансовий стан банківської систе-
ми безпосередньо впливає на економічний розвиток держави та забезпечує її 
економічну безпеку. Тож особливо актуальним постає питання організації на-
дійного та стабільного функціонування банківської системи, оптимізації бан-
ківської діяльності в Україні, зокрема, шляхом вивчення зарубіжного досвіду 
побудови банківських систем. 

Банківська система України складається з Національного банку України 
та інших банків, а також філій іноземних банків, що створені і діють на тери-
торії України відповідно до положень Закону України «Про банки і банківську 
діяльність» та інших законів України. [1]. 

Сучасна банківська система України є дворівневою. Перший рівень 
представлений центральним (емісійним) банком - Національним банком Укра-
їни, завданням якого є розробка основних засад грошово-кредитної політики і 
контроль за її проведенням. Другий рівень складається з комерційних банків, 
що підрозділяються на універсальні та спеціалізовані банки. Їх завдання - об-
слуговування юридичних і фізичних осіб, надання їм різноманітних послуг. 

Національний банк України (далі – НБУ) є центральним банком, основною 
функцією якого є забезпечення стабільності грошової одиниці України. При ви-
конанні своєї основної функції НБУ має виходити із пріоритетності досягнення 
та підтримки цінової стабільності в державі. На НБУ покладено функцію банків-
ського нагляду і контролю за виконанням банками законодавства з банківської 
справи, нормативних актів Національного банку та економічних нормативів. Го-
ловною метою банківського нагляду і контролю є безпека та фінансова стабіль-
ність банківської системи, захист інтересів вкладників і кредиторів. 

Комерційні банки створюються на акціонерних або пайових засадах 
юридичними і фізичними особами. Свої функції комерційні банки реалізують 
через виконання таких операцій, як залучення коштів юридичних і фізичних 
осіб на депозитні рахунки та недепозитні залучення коштів, кредитування 
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суб’єктів господарювання та громадян, вкладання у цінні папери, формування 
касових залишків та резервів, касове та розрахункове обслуговування клієнтів, 
виконання валютних та інших банківських операцій. 

Банківська система України має свої специфічні функції, так як: 
1) функція створення грошей і регулювання грошової маси полягає в то-

му, що банківська система оперативно змінює масу грошей в обігу, збільшую-
чи або зменшуючи її відповідно до зміни попиту на гроші. У виконанні цієї 
функції беруть участь усі ланки банківської системи, і вона стосується всіх на-
прямів банківської діяльності. 

2) трансформаційна функція, яка полягає в тому, що банки, мобілізуючи 
вільні кошти одних суб’єктів господарювання і передаючи їх іншим, мають 
можливість змінювати (трансформувати) величину й строки грошових капіта-
лів та фінансові ризики. 

3) стабілізаційна функція, на яку покладено забезпечення сталості бан-
ківської діяльності та грошового ринку. Для банківської діяльності характерна 
висока ризикованість і банки працюють в умовах постійної і підвищеної загро-
зи втрати грошей та банкрутства, тому боротьба з ризиками є важливим за-
вданням не лише окремих банків, а й усієї банківської системи [2, с. 37]. 

На думку деяких вчених, банківська система не справляється з покладеними 
на неї функціями, що як наслідок викликає уповільнення її розвитку, що проявля-
ється у гальмуванні процесу розширення обсягів операцій у реальному секторі 
економіки та відставанні темпів приросту капіталу банків від приросту їхніх акти-
вів [3, с. 252], тому Україна потребує застосування зарубіжного досвіду реоргані-
зації та реструктуризації банків, які допоможуть банківській системі України пра-
цювати більш ефективно та вийти на глобальний ринок банківських послуг. 

Так, на сьогодні однією з найбільш жорстко врегульованих як на феде-
ральному рівні, так і на рівні штатів, є фінансова система США. Банки в США, 
як і в будь-якій іншій цивілізованій державі, відіграють важливу роль у розви-
тку економіки. Сприяючи зростанню виробництва через кредитування бізнесу 
та підвищенню життєвого рівня через кредитування населення, банки вважа-
ються артеріями фінансової системи країни. 

У банківській системі США ключову роль відіграють регіональні банки, 
діяльність яких регулюється окремим законодавством кожного штату. Це, з 
одного боку, суттєво впливає на їхню діяльність і прибутковість, а, з іншого 
боку, – надає певні гарантії і захист інтересів від великих конкурентів. Най-
більш розповсюдженим видом регіональних банків у США є банк без відді-
лень. Кількість банків у США значно перевершує кількість банків у будь-якій 
іншій країні саме через те, що банки без відділень – це абсолютно переважний 
вид банків у США [4]. 

У свою чергу однією з найдавніших та найрозвиненіших у світі є банків-
ська система Великобританії, якій притаманні високий рівень концентрації та 
спеціалізації, добре розвинена банківська інфраструктура, тісний зв’язок з мі-
жнародним ринком позичкових капіталів. Практична роль даної банківської 
системи визначається тим, що через свої інститути вона направляє вільні кош-
ти підприємств та фізичних осіб на розвиток виробничих структур [5]. 

Сучасна банківська система Японії виникла після Другої світової війни і 
побудована багато в чому за американським зразком. На сьогодні вона є одні-
єю з найпотужніших і розвинених у світі. Банківська система Японії склада-
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ється з Центрального Банку, державних і приватних фінансових інститутів. 
Група державних і приватних фінансових установ включає міські банки, трас-
тові банки, великі регіональні банки, середні і дрібні регіональні банки. Крім 
цього, в Японії існують кредитні установи малого бізнесу: загальні банки, кре-
дитні асоціації і кредитні кооперативи. Центральним елементом системи кре-
дитування малого бізнесу є напівурядові банки, такі як, наприклад, Централь-
ний кооперативний банк для сільського і лісового господарства [6]. 

Отже, проаналізувавши особливості банківських систем згаданих вище 
держав, можна зробити висновок, що усі вони засновані на змістовних еконо-
мічних стратегіях та поєднані наявністю жорсткого державного контролю за 
діяльністю банківських установ, що і визначило їх успішне функціонування. 
Тому досвід найсильніших банківських систем в світі, звісно, є безцінним для 
нашої країни, проте, неможливо вдосконалити власну систему тільки за допо-
могою чужих доктрин, але вивчення світового досвіду побудови і реструкту-
ризації банківських систем може дозволити якщо не уникнути, то хоча б міні-
мізувати власні помилки. 
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ОБОВ’ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 
На сьогоднішній день державне соціальне страхування є невід’ємною 

частиною соціальної системи будь-якої економічно розвиненої країни. Основ-
на роль державного соціального страхування полягає в тому, що держава, з 
метою підтримки соціальної безпеки суспільства, має брати на себе частину 
відповідальності за життя людей та забезпечувати їх фінансовою підтримкою. 

Практично всі країни використовують соціальне страхування на випадок 
соціального ризику і надають соціальну допомогу людям, що знаходяться за 
межею бідності. Однак, системи соціального страхування та соціальної допо-
моги в цих країнах реалізуються по-різному. 

В економічній літературі здійснено типологію соціального страхування 
за особливостями національних систем: 
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1. За механізмами фінансування соціальних видатків: північно-
європейський та континентальний варіант. 

2. За соціальним спрямуванням: система соціального страхування США, 
метою якого є підтримання мінімального життєвого рівня; системи країн ЄС, які 
спрямовані на забезпечення основних життєвих потреб та недопущення суттєво-
го зниження доходів внаслідок дії чинників соціального ризику [1, с. 140]. 

Зразками Північноєвропейського варіанту є такі країни як Ірландія, Ве-
ликобританія та скандинавські країни, де за рахунок соціального страхування 
покривається до половини соціальних видатків. 

Найбільш ліберальна система страхування створена в Великобританії. 
Модель соціального страхування у Великій Британії охоплює практично все 
населення країни. Воно включає програми пенсійного страхування, забезпе-
чення по інвалідності, страхування від нещасних випадків на виробництві, під-
тримку материнства, соціальної допомоги та страхування через тимчасову не-
працездатність (допомога по хворобі). Дана програма фінансується за рахунок 
страхових внесків найманих працівників і підприємців. У рамках національно-
го соціального страхування виділяють три основні види соціальних програм: 

1) соціальні програми, обумовлені виплатою страхових внесків передба-
чають існування єдиного страхового фонду, який формується з відрахувань 
найманих працівників, роботодавців та з державних дотацій, з якого фінансу-
ються пенсійне та медичне страхування, допомога по інвалідності та внаслідок 
хвороби. Особливістю британської системи соціального страхування на відмі-
ну від інших краї ЄС є те, що обсяг наданих соціальних послуг не залежить від 
обсягу внесків, рівень яких у цілому є досить низьким для більшості застрахо-
ваних, але низькими є і розміри більшості державних матеріальних допомог. 
Проте, це компенсується існуванням приватних страхових схем; 

2) соціальні програми, які не передбачають попередніх внесків, за раху-
нок яких фінансується соціальна допомога на житлові субсидії, харчування 
тощо, що призначаються для осіб, які не мають інших джерел доходу. Така пі-
дтримка надається після перевірки доходів претендента, за результатами якої і 
призначається допомога; 

3) соціальні програми, орієнтовані на певні групи населення, призначені 
для незастрахованих осіб. Соціальна підтримка в рамках даних програм перед-
бачає допомогу по інвалідності, старості, а також дитячі субсидії. 

Система британського соціального страхування передбачає поділ застра-
хованих на чотири класи в залежності від рівня доходів. Фінансування страхо-
вого фонду здійснюється переважно за рахунок внесків працівників із серед-
нім рівнем доходу, а не в результаті перерозподілу коштів від найбільш забез-
печених верств населення до найменш забезпечених [2]. 

Досліджуючи систему соціального страхування в Німеччині, можна від-
значити, що саме в цій країні розвивається класичне соціальне страхування. 
При цьому під терміном «соціальне страхування» розуміється 5 видів різних 
страхових договорів, які розроблені соціально-трудовими відомствами на базі 
Кодексу соціального права: 1) державне медичне страхування, яке представле-
не державними медичними касами; 2) державне обов’язкове страхування у 
зв’язку з можливістю виникнення необхідності в догляді через хворобу або 
старість, що надається державними медичними касами; 3) пенсійне страхуван-
ня, яке надається земельними або федеральними страховими товариствами для 
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найманих працівників; 4) страхування на випадок втрати роботи, що надається 
федеральним відомством з праці; 5) державне обов’язкове страхування від на-
слідків нещасного випадку на виробництві, надається союзом підприємців од-
нієї або спорідненої галузі промисловості [3, с.22]. 

У межах функціонування державної системи соціального страхування 
всі роботодавці укладають із найманими працівниками соціальні страхові до-
говори. Розмір страхових внесків залежить від обсягу зарплати найманого 
працівника. Страхові внески сплачують у рівних пропорціях працівник та ро-
ботодавець. Винятком є внески на страхування від наслідків нещасного випад-
ку на виробництві, найманий працівник не несе жодних витрат, страхові внес-
ки в повному обсязі сплачує роботодавець [4, с.71-72]. Як бачимо, форми дер-
жавного соціального страхування України та Німеччини є ідентичними. 

Малий бізнес Німеччини, який працює тільки на себе і не наймає робочу 
силу, укладає самостійно соціальні страхові договори. При цьому вони зако-
нодавчо звільняються від двох обов’язкових соціальних страховок: страхуван-
ня на випадок втрати роботи; пенсійного страхування. 

У Німеччині фінансовою базою системи соціальної допомоги є фонди 
соціального страхування, які поповнюються за рахунок внесків застрахованих 
людей і базуються на принципі взаємодопомоги. Розмір обов’язкових внесків 
залежить від доходів застрахованих осіб; пенсія та допомога із безробіття за-
лежать від розміру їх внесків. 

Слід звернути увагу на систему соціального медичного страхування Ні-
меччини, яка здійснює свою діяльність через страхові організації - лікарняні 
каси. У Німеччині, як і в Україні, існують два види страхування: обов’язкове 
(державне) й добровільне (приватне) медичне страхування. Типовою рисою 
німецької системи медичного страхування є те, що уряд не бере на себе відпо-
відальність за фінансування охорони здоров’я (за винятком деяких його сегме-
нтів), а створює умови для функціонування фондів медичного страхування та 
контролює їх діяльність. 89% населення застраховано в державних лікарняних 
касах і лише 11% - у приватних лікарняних касах. Членство в лікарняних касах 
є обов’язковим для всіх найманих працівників. 

Відмінність між обома видами страхування полягає в основному в меха-
нізмах сплати внесків та розподілу медичних послуг. Право на медичну допо-
могу в системі державного медичного страхування гарантовано однакове для 
всіх застрахованих осіб, за переліком визначеним законодавством, незалежно 
від розміру заробітку чи віку застрахованої особи. Обсяг медичного обслуго-
вування та розмір відшкодування витрат при страхуванні у приватних лікар-
няних касах визначаються у кожному конкретному випадку індивідуально. 
Звичайно, чим ширший каталог медичних послуг і розмір відшкодування їх 
витрат лікарняною касою, тим дорожчим є приватне страхування [5, с. 122]. 

Отже, у Німеччині державне соціальне страхування реалізується в 
обов’язковій формі на основі національного законодавства. Безумовно, в Ні-
меччині фонди соціального страхування, як і в Україні, відчувають дефіцит 
фінансових ресурсів в умовах невідповідності доходів і соціальних виплат, то-
му держава щорічно надає їм значну фінансову допомогу шляхом надання су-
бсидій. Поряд із соціальним страхуванням у системі соціального захисту, пе-
редбачені механізми соціальної допомоги, що надається в разі, якщо всі види 
страхових соціальних допомог вичерпані. 
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Систему соціального страхування США навряд чи можна класифікувати 
за типологією ЄС. Єдиної загальнонаціональної системи соціального страху-
вання у країні не існує. Вона утворюється з різного роду соціальних програм, 
регламентованих федеральним законодавством, законодавством штату або 
обома разом. Окремі види страхування мають обмежений характер (медичне 
страхування). Державна система соціальної безпеки містить дві основні форми 
– соціальне страхування і державну допомогу, які відрізняються одна від одної 
за джерелами фінансування. Виплати за соціальним страхуванням здійсню-
ються зі страхових фондів, які утворюються за рахунок податку на соціальне 
страхування, що стягується з працівників і підприємців [3, с.51]. 

Отже, державне соціальне страхування є обов’язковим і невід’ємним 
компонентом будь-якого розвиненого суспільства, його метою є стабільність у 
суспільному розвитку країни. Країни Західної Європи є одними із найбільш 
передових у цій сфері і, попри ряду відмінностей, система державного страху-
вання у різних державах має досить багато спільних рис. Оскільки, кінцева ме-
та соціального страхування полягає в реалізації плану, який захищав би всю 
сукупність населення від всієї сукупності факторів нестабільності. 
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ 
 
У сучасних умовах питання ефективного забезпечення прав і свобод лю-

дини та громадянина є найважливішим завданням державної політики. 
У Конституції України визначені не лише права і свободи громадян, але 

й механізми їх захисту. Серед них вказане право людини на правову допомогу, 
яке є загальним правом для кожного.  

Так, ст. 59 Конституції проголошує: «Кожен має право на професійну 
правничу допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надаєть-
ся безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав» [1]. 

Тому актуальним постає захист прав людини, підвищення правосвідомо-
сті та правопросвітництво як можливість населення відстоювати свої права та 
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законні інтереси. І саме прийняття Закону України «Про безоплатну правову 
допомогу» від 02.06.2011 року стало важливим кроком у забезпеченні реаліза-
ції цього права. 

У науковій літературі питання безоплатної правової допомоги досліджу-
вали О. М. Бандурка, Ю. П. Битяк, О. Г. Гамалій, А. М. Колодій, Ю. І. Руснак, 
О. Ф.Скакун та ін. Однак, незважаючи на велику кількість наукових праць, 
присвячених проблемам у сфері безоплатної правової допомоги, окреслене пи-
тання потребує додаткового аналізу. 

Створення інституції безоплатної правової допомоги було ініційовано 
Міністерством юстиції України задля реалізації ст. 59 Конституції України та 
виконання міжнародних зобов`язань. 

В цілому реалізація права громадян на безоплатну правову допомогу ре-
гулюється Конституцією України, Законом України «Про безоплатну правову 
допомогу» від 02.06.2011р., в якому розкрито зміст права на правову допомо-
гу, порядок його реалізації, визначено поняття безоплатної правової допомоги, 
підстави та порядок її надання [2], Кримінальним процесуальним кодексом 
України, Цивільно-процесуальним кодексом та іншими нормативно-
правовими актами. 

Рада Європи розрізняє два поняття: «правова допомога» і «правова кон-
сультація», вони є близькими, але не тотожними. Під правовою допомогою ро-
зуміють можливість особи використовувати або захищати свої права у судах, 
виносити рішення в цивільних, торгових, адміністративних, соціальних чи по-
даткових справах. Правова консультація передбачає забезпечення особам, які 
перебувають в економічно несприятливому становищі, можливість одержання 
необхідної правової консультації з усіх питань, що можуть стосуватися їх прав 
та інтересів [3]. Тобто, можна сказати, що правова допомога – це більш широ-
ке поняття, яке включає в себе правову консультацію. 

Наприклад, у Франції, правова допомога – це безкоштовна судова допо-
мога, допомога у сприянні в доступі до правового захисту, під яким розумієть-
ся: надання особам загальної інформації про їх права й обов`язки, а також на-
правлення їх до організацій, відповідальних за реалізацію прав громадян, до-
помога у виконанні всіх заходів, спрямованих на реалізацію прав особи або 
виконання правового обов`язку, консультація адвоката з правових питань, до-
помога у складанні правових документів, допомога при вирішенні і розгляді 
кримінальних справ [4]. 

Закон Англії «Про правову допомогу» від 1988 р. під правовою допомогою 
має на увазі різні види правових послуг, які надаються особам безоплатно. Зок-
рема, ними є: юридична консультація, правова підтримка, представництво [5]. 

Згідно із Законом України «Про безоплатну правову допомогу» правова 
допомога – це надання правових послуг, спрямованих на забезпечення реалі-
зації прав і свобод людини і громадянина, захисту цих прав і свобод, їх відно-
влення у разі порушення. Безоплатна правова допомога – це правова допомога 
, що гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок 
коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел [2]. 

 Безоплатна правова допомога є широким поняттям, що включає в себе 
два види: первинну та вторинну. 

 Безоплатна первинна правова допомога – вид державної гарантії, що по-
лягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відно-
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влення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездія-
льності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадо-
вих і службових осіб [2]. Суб`єктами надання такої допомоги є: органи вико-
навчої влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи 
приватного права, спеціалізовані установи, центри надання безоплатної право-
вої допомоги. Вона включає в себе такі види правових послуг: надання право-
вої інформації, надання консультацій і роз`яснень з правових питань, складан-
ня заяв, скарг та інших документів правового характеру, надання допомоги в 
забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації. Така 
допомога надається громадянам України, іноземцям, особам без громадянства, 
в тому числі біженцям, чи особам, які потребують додаткового захисту. 

Щодо безоплатної вторинної правової допомоги, то це вид державної гара-
нтії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя. 

Вона включає: захист, здійснення представництва інтересів осіб, що ма-
ють право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших держав-
них органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами, скла-
дання документів процесуального характеру [2]. Суб`єктами надання безопла-
тної вторинної правової допомоги є: адвокати, включені до Реєстру адвокатів 
та центри надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

З січня 2013 року для можливості кращого доступу громадян до системи 
безоплатної правової допомоги почали створюватись у всіх областях України ре-
гіональні центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, завдання-
ми яких є надання професійної правової допомоги особам під час затримань. 
Протягом 2019 року центрами безоплатної вторинної правової допомоги видано 
87 114 доручень адвокатам, у тому числі: 4494 – особам, до яких застосовано ад-
міністративний арешт; 20623 – особам, затриманим за підозрою у вчиненні кри-
мінального злочину; 60464 – для здійснення захисту за призначенням; 1533 - осо-
бам, засудженим до позбавлення волі, що свідчить про активне функціонування 
центрів безоплатної вторинної правової допомоги [6, c. 7]. 

Право на безоплатну вторинну правову допомогу мають особи, які пере-
бувають під юрисдикцією України, якщо їхній середньомісячний дохід не пе-
ревищує двох розмірів прожиткового мінімуму, діти, у тому числі діти-сироти, 
діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних 
життєвих обставинах, особи, до яких застосовано адміністративне затримання, 
адміністративний арешт та ін. Треба відмітити, що право на безоплатну вто-
ринну правову допомогу мають громадяни держав, з якими Україна уклала ві-
дповідні міжнародні договори про правову допомогу, згода на обов`язковість 
яких надана Верховною Радою України, а також іноземці та особи без грома-
дянства відповідно до міжнародних договорів, учасником яких є Україна, як-
що такі договори зобов`язують держав-учасниць надавати певним категоріям 
осіб безоплатну правову допомогу.  

Крім тих суб`єктів, які зазначені в Законі «Про безоплатну правову до-
помогу», важливу роль у системі надання безоплатної правової допомоги віді-
грають юридичні клініки. 

Юридична клініка – структурний підрозділ вищого навчального закладу 
ІІІ – ІV рівні акредитації, що здійснює підготовку фахівців за напрямком 
«Право», і створюється як база для практичного навчання та проведення на-
вчальної практики студентів старших курсів [7]. 
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Завдяки своєму функціонуванню юридична клініка створює умови для 
залучення студентів-правників до практики та надання безоплатної правової 
допомоги тим, хто її потребує. Тобто така діяльність містить в собі два компо-
ненти: навчальний (вдосконалення практичних знань та умінь) та соціальний 
(надання безоплатної правової допомоги). 

Тому можна стверджувати про доцільність включення до суб`єктів на-
дання безоплатної правової допомоги й юридичних клінік. Головною метою 
цієї інституції є поєднання інтересів громадян, що потребують правової допо-
моги і неспроможні оплатити послуги юриста, та студентів, зацікавлених в 
отриманні знань та набутті практичних навичок, які сприятимуть їх майбут-
ньому працевлаштуванню і кар`єрі. 

Підсумовуючи зазначене вище, можна зробити висновок, що система бе-
зоплатної правової допомоги діє, і наша держава докладає достатньо зусиль 
для реалізації права особи на отримання безоплатної правової допомоги, яке є 
не тільки конституційно-правовим обов’язком держави, але й додержанням 
взятих Україною міжнародно-правових зобов`язань. Підтвердженням цього є 
законодавчі акти, зокрема, Закон України «Про безоплатну правову допомо-
гу», прийняття якого стало основою відповідної нормативно-правової бази та 
утворення системи надання безоплатної правової допомоги.  
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Справедливе вирішення судом адміністративних спорів є одним із за-

вдань адміністративного судочинства. Для забезпечення його виконання не 
останню роль відіграють треті особи, які приймають участь у справі. Адже, 
крім захисту останніми своїх прав та інтересів, треті особи у своїй сукупності 
сприяють правильному вирішенню судом спору. Тому, зважаючи на їх можли-
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вий вплив на правильний розгляд та вирішення справи, що зі свого боку гаран-
тує реалізацію завдань судочинства, вважаємо тему вважливою та актуальною.  

Визначити місце третіх осіб в адміністративному процесі дозволяє ст. 42 
Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС України) [1], ві-
дповідно до якої третіх осіб відносять до учасників справи поряд із сторонами 
процесу. Тобто до тих суб’єктів адміністративного процесу, які мають заінте-
ресованість у справі, що говорить про їх можливість та бажання захистити свої 
права та інтереси. Попри те, що законодавець визначає місце третіх осіб, він не 
надає визначення цих суб’єктів, що, на нашу думку, можна вважати прогали-
ною законодавства. Тому багато науковців пропонують свої підходи до розу-
міння терміну «треті особи», зокрема О. В. Кузьменко та М. В. Лошицький на-
дають наступне визначення: це учасники адміністративного процесу, які всту-
пають чи залучаються до цього процесу в будь-який час, до його завершення, з 
метою реалізації власних специфічних інтересів, таких, що повністю або част-
ково відрізняються від інтересів сторін [2, с. 12]. З даним визначенням важко 
не погодитись, оскільки КАС України все ж визначає певні ознаки третіх осіб, 
яким відповідає запропонована науковцями дефініція: положення ст. 49 КАС 
України підтверджують сказане наступним: «треті особи…можуть вступити у 
справу до закінчення підготовчого провадження або до початку першого судо-
вого засідання…Задоволення позову таких осіб має повністю або частково ви-
ключати задоволення вимог позивача до відповідача…» [1]. Проте не можемо 
й не вказати на те, що законодавством передбачено два види третіх осіб: 1) ті, 
які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору; 2) ті, які не заявляють 
самостійних вимог щодо предмета спору. І запропоноване визначення охоп-
лює ознаки переважно першого виду, адже інтереси другого виду третіх осіб, 
збігаються з інтересами або позивача, або відповідача. Тому, на нашу думку, 
слід скоротити зазначене визначення таким чином: це учасники адміністрати-
вного процесу, які вступають чи залучаються до цього процесу в будь-який 
час, до його завершення, з метою реалізації їх прав та інтересів. Такий підхід 
хоч і не повно відображає всі ознаки третіх осіб, але не виключає риси третіх 
осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору. 

Враховуючи тему нашого дослідження, ми хочемо зауважити, що треті 
особи сприяють правильному та справедливому вирішенню незалежно від їх-
нього виду. Тобто в будь-якому випадку участь третіх осіб в судовому процесі 
буде впливати на кінцевий результат розгляду справи. 

На нашу думку, першочергово інститут третіх осіб спрямований все ж на 
їхню можливість захистити права та законні інтереси. Як вірно відмітив В. 
Пчелін: «…участь у справі третіх осіб є формою захисту їхніх прав та інте-
ресів, що пов’язані зі спірними правовідносинами» [3, с. 148]. Саме заради 
цього такі особи вступають в судовий процес. Але це не скасовує того, що, ре-
алізуючи свої права, треті особи сприяють правильному вирішенню спору. 
Адже вони, не маючи на меті нічого інше, як задовольнити свої потреби, задо-
вольняють й інтереси держави.  

Сприяння третіми особами правильному розгляду справи проявляється в 
тому, що суд забезпечується більшим об’ємом корисної для справи інформації 
та доказів, завдяки чому прискорюється розгляд справи та більшою мірою стає 
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можливим повний, всебічний та об’єктивний розгляд справи судом. Більша кі-
лькість доказів забезпечуються тим, що, окрім сторін процесу, заінтересовані в 
результаті спору й інші особи – треті, та, відповідно, вони зацікавлені і в на-
данні доказів, що, ймовірно, надалі задовольнить їх інтереси.  

Щодо важливості участі третіх осіб у судовому процесі С. Сеник зазна-
чав: «Неучасть у справі третьої особи, зацікавленої у вирішенні спору, призво-
дить не тільки до порушення прав цієї особи, а й до помилок у дослідженні 
фактичних обставин справи» [4, с. 308]. Таке твердження, на нашу думку, є 
слушним, адже дійсно неприйняття до уваги тих доказів судом, які не були 
йому відомі, але могли б бути такими за умови участі у справі третіх осіб, мо-
же призвести до несправедливого судового рішення.  

Отже, підсумовуючи все вищевикладене, приходимо до висновку, що за 
участі третіх осіб в адміністративному процесі утворюється більша ймовір-
ність того, що суд прийме дійсно справедливе рішення. Адже чим більше заін-
тересованих осіб, тим більше доказового матеріалу, що, відповідно, забезпечує 
повний, всебічний та об’єктивний розгляд справи у суді. Вважаємо також, що 
в процесуальному законодавстві, зокрема адміністративному, не вистачає ви-
значення поняття «треті особи». А у наявних наукових визначеннях, на нашу 
думку, не завжди враховується те, що існує два види третіх осіб, що призво-
дить до неправильного розуміння їх сутності. 
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Варто зауважити, що зміни торкнулися багатьох інститутів адміністра-
тивного судочинства, оскільки останнє в першу чергу свідчить про рівень пра-
вової культури наших громадян, з однієї сторони, та про готовність держави 
належним чином надавати певні юридичні гарантії та забезпечувати захист 
прав, свобод та інтересів громадян від порушень, перш за все, з боку суб’єктів 
владних повноважень. 

Внесення змін та доповнень до кодифікованого акта характеризується 
поповненням принципово новими поняттями й категорями переліку основопо-
ложних засад, на яких ґрунтується судовий процес, тобто принципів здійснен-
ня адміністративного судочинства [3, с.84]. Звертаємо увагу, що кожний прин-
цип здійснення правосуддя в адміністративних справах, закріплений законода-
вцем у нормах діючого КАСУ, виконує своє функціональне призначення в ор-
ганізації та діяльності адміністративних судів [1, с.403]. Саме принципи ви-
значають в організації та діяльності адміністративного суду основні, головні 
моменти, з яких випливають положення більш деталізованого характеру. Тоб-
то правові вимоги, правила, які містяться у принципах адміністративного су-
дочинства, пролягають «вихідною лінією» через увесь хід розгляду та вирі-
шення адміністративної справи, визначають зміст відповідних конкретних 
процесуальних норм, а також процесуальної діяльності, що здійснюється на їх 
основі [2, с.56-57]. Разом із тим, вони діють не розрізнено, а в певній сукупно-
сті, оскільки об’єднані загальною метою – організувати діяльність судових ор-
ганів, забезпечити належний розгляд адміністративної справи, закріпити нале-
жне виконання прав та обов’язків всіх учасників процесу [1, с.403].  

Так, остання редакція КАСУ яскраво засвідчує факт того, що законода-
вець не лише перемістив перелік основних засад на початок цього законодав-
чого акту наголосивши на їх важливості та необхідності в адміністративному 
процесі, а також розмістив їх разом із положеннями про завдання адміністра-
тивного судочинства (ч. 3 ст. 2 КАСУ), а й збільшив сам перелік принципів 
адміністративного судочинства.  

Зокрема, відповідно до ч. 3 ст. 2 КАС України (до оновлення – ст. 7 КА-
СУ), основними засадами (принципами) адміністративного судочинства є: 
верховенство права; рівність усіх учасників судового процесу перед законом і 
судом; гласність і відкритість судового процесу та його повне фіксування тех-
нічними засобами; змагальність сторін, диспозитивність та офіційне 
з’ясування всіх обставин у справі; обов’язковість судового рішення; забезпе-
чення права на апеляційний перегляд справи; забезпечення права на касаційне 
оскарження судового рішення у випадках, визначених законом; розумність 
строків розгляду справи судом; неприпустимість зловживання процесуальни-
ми правами; відшкодування судових витрат фізичних та юридичних осіб, на 
користь яких ухвалене судове рішення [4]. 

Перш за все, привертає увагу доповнення переліку істотно новими прин-
ципами, які викликають сумніви у необхідності їх закріплення саме як основ-
них засад адміністративного судочинства.  

По-перше, закріплення в КАСУ розумних строків, як окремого принципу 
адміністративного судочинства, очевидно, є досить умовним, адже КАСУ в 
кожному випадку обмежує суд щодо встановлення розумних строків конкрет-
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ними часовими рамками – мінімальними або максимальними [3, с.87]. Безза-
перечно, закріплення такого положення як принципу є спробою гарантувати 
реалізацію та неухильне дотримання прав, свобод та законних інтересів учас-
ників адміністративного судочинства. При цьому, ст. 6 Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод гарантує кожному право на справедли-
вий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і 
безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його 
прав та обов’язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-
якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення [5]. Таким чином, 
розумність строків є складовим елементом права на справедливий суд.  

Наступний принцип, що став новелою для КАСУ і підлягає обґрунту-
ванню – неприпустимість зловживання процесуальними правами. Ст. 44 КА-
СУ закріплює права учасників справи, зокрема ідеться мова про процесуальні 
права, які виникають і безпосередньо пов’язані із судовим розглядом адмініст-
ративної справи. Норми статті 45 КАС України зобов’язують учасників судо-
вого процесу та їхніх представників добросовісно користуватися процесуаль-
ними правами. Відтак, зловживання процесуальними правами не допускається. 
При цьому, законодавче закріплення такої дефініції як «зловживання процесу-
альними правами» відсутнє. Однак з ч. 2 ст. 45 КАС України випливає, що 
зловживання процесуальними правами – дії, що суперечать завданню адмініс-
тративного судочинства. КАСУ зобов’язує суд вживати заходів для запобіган-
ня зловживанню процесуальними правами, а у випадку зловживання учасни-
ком судового процесу його процесуальними правами, суд застосовує до нього 
заходи, визначені Кодексом [3, с.87-88].  Необхідно наголосити, що як такого 
переліку зловживань процесуальними правами немає. Наведені факти дають 
підстави сумніватися у самостійності досліджуваного принципу, адже основні 
засади втілюють такі цінності, на яких має ґрунтуватися весь судовий процес і 
недотримання будь-якої з норм КАСУ є порушенням абсолютно кожного із за-
кріплених принципів, а не лише одного з них. 

Доцільність закріплення такої засади, як відшкодування судових витрат фі-
зичних та юридичних осіб, на користь яких ухвалене судове рішення, як принципу 
адміністративного судочинства, теж викликає сумніви. Адже, відповідно до ст. 143 
КАС України, суд вирішує питання щодо судових витрат у рішенні, постанові або 
ухвалі. Відомо, що судове рішення, яке набрало законної сили є обов’язковим для 
виконання, що відображено у відповідному принципі адміністративного судочинс-
тва. Таким чином, правило про відшкодування судових витрат фізичних та юри-
дичних осіб, на користь яких ухвалене судове рішення, можна вважати складовою 
частиною принципу обов’язковості судових рішень, який прописаний у п. 5 ч. 3 ст. 
2 КАС України. Принцип відшкодування судових витрат фізичних та юридичних 
осіб, на користь яких ухвалене судове рішення, є складовою частиною принципу 
обов’язковості судових рішень [3, с.88]. 

Не зовсім зрозумілою та обґрунтованою постає відсутність серед закріп-
леного законодавцем переліку основних засад адміністративного судочинства 
такого конституційного принципу як законність, оскільки аналізуючи статті 
КАСУ вбачаємо повне роз’яснення суті та опис цього принципу, зокрема від-
повідно до ч. 1 ст. 7 КАС України, суд вирішує справи відповідно до Консти-
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туції та законів України, а також міжнародних договорів, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Тож, виключення такої 
засади є абсолютно нелогічним.  

Беззаперечно, на основі вихідних засад (принципів) базується весь адмініст-
ративний процес, зокрема саме вони визначають його зміст і процесуальну спря-
мованість. Так, принципи – це засади, ідеї, керівні положення, які не потребують 
уточнення, доповнення, роз’яснення в нормах КАСУ. При цьому, такі принципи, 
як розумність строків розгляду справи судом; неприпустимість зловживання про-
цесуальними правами; відшкодування судових витрат фізичних та юридичних 
осіб, на користь яких ухвалене судове рішення викликають сумніви та вимагають 
деталізованого уточнення та обґрунтування, що не є характерним та допустимим 
для подібних положень з огляду на їх розуміння як основних засад (принципів), 
відповідно до яких відбувається здійснення судочинства. 

Тож, доречність спроби розширення системи принципів адміністратив-
ного процесу, а також необхідність подібних змін в цілому викликає питання, 
оскільки принципами адміністративного судочинства повинні визнаватися такі 
закріплені законодавством основоположні засади, які протягом тривалого часу 
не зазнають значних змін і забезпечують ефективне та результативне виконан-
ня поставлених завдань. 
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ДЕРЖАВНИЙ БОРГ УКРАЇНИ: СТАН І РИЗИКИ 
 
Державний борг є складним фінансово-економічним феноменом, який є 

проявом не лише економічної політики країни, але й незалежних від волі уря-
ду соціально-економічних процесів. Тому важливим є питання дослідження 
впливу державного боргу на економічний розвиток країни. 

Відповідно до 2 ст. Бюджетного кодексу України державний борг – це 
загальна сума заборгованості держави, яка складається з усіх її випущених і 
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непогашених боргових зобов’язань, включаючи боргові зобов’язання держави, 
що набирають чинності в результаті виданих гарантій за кредитами, або вини-
кають на підставі законодавства чи договору [1]. 

За останні десять років державний та гарантований державою борг Укра-
їни зріс на 2 019,65 млрд. грн. (53,7 млрд. дол. США). За підсумками 2018 року 
державний і гарантований державою борг становив 2 168,6 млрд. грн. або 78,3 
млрд. дол. США, з яких 85,8% – прямий державний борг, а 14,2% – гарантова-
ний державою борг [2]. 

Насамперед це спричинено девальвацією національної валюти (яка на-
була свого порогового значення в лютому 2015 р., – 30,01 грн. за 1 дол. США), 
поряд з тим, обсяг внутрішнього державного боргу, номінований у державній 
валюті, тільки збільшився. 

Причинами швидкого падіння курсу гривні стала відмова НБУ від вико-
ристання індикативного курсу на валютному ринку та припинення щоденних 
індикативних валютних аукціонів, що допомагали абсорбувати незадоволений 
попит, із метою забезпечення єдиного курсу на рівні ринкового, згідно з офі-
ційними заявами керівництва НБУ. У таких умовах Центробанк змушений був 
повернутися до адміністративних заходів врегулювання ситуації на валютному 
ринку, що згодом спричинило деяке зміцнення курсу гривні. У той же час до-
датковий тиск на курс національної валюти чинила практика надання Націона-
льним банком кредитів рефінансування в гривні, а також недостатній контроль 
напрямків використання комерційними банками таких кредитів.  

Девальвація національної валюти дозволяє урядові розраховуватися за 
внутрішніми боргами, що дешевшають разом зі зниженням курсу гривні, мен-
шими обсягами валютних ресурсів, зокрема, отриманих від міжнародних фі-
нансових організацій. Разом з тим, зростання державного та гарантованого 
державою боргу призводить до значного збільшення боргових виплат, що в 
умовах макроекономічної нестабільності створює додаткове навантаження на 
державні фінанси та знижує рівень боргової безпеки. 

Тенденцію до збільшення суми державного та гарантованого боргу 
України визначають високі валютні ризики зовнішньої заборгованості, неста-
більна ситуація з рефінансуванням боргів попередніх років, а також тиск бор-
гових виплат на державні фінанси. Є й інші причини зростання державного 
боргу в Україні, серед яких варто виділити: політична криза; глибока економі-
чна рецесія, викликана перегрупуванням економічних зав’язків з міжнародни-
ми партнерами та руйнуванням інфраструктури й промислових об’єктів на ча-
стині території країни внаслідок військового конфлікту на сході країни; знеці-
нення гривні по відношенню до ключових міжнародних розрахункових гро-
шових одиниць; фінансування за рахунок державних запозичень дефіциту 
державного бюджету, зростання якого обумовлене значною мірою збільшен-
ням видатків на оборону та обслуговування державного боргу; необхідність 
потужної державної підтримки державних підприємств, банків та Пенсійного 
фонду України тощо [3]. 

Станом на 30.09.2019 р. позики, отримані Україною від міжнародних фі-
нансових організацій, складають понад 12,13 млрд. дол. США або 14,6% загаль-
ної суми державного та гарантованого державою боргу та 31% сукупного прямо-
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го зовнішнього державного боргу України. Зокрема, зобов’язання перед МВФ 
становлять 2,39 млрд. дол. США, або 20% заборгованості за позиками, отрима-
ними від міжнародних фінансових організацій, Європейським Співтовариством – 
3,62 млрд. дол. США (або 30%), МБРР – 4,84 млрд. дол. США (або 40%) [2]. 

Одним із головних фінансових партерів України на даний час є і МВФ бор-
гові зобов’язання перед яким становлять 20% сукупної заборгованості за позика-
ми одержаними від міжнародних фінансових організацій. Сума кредитів отрима-
них Україною від МВФ з 2014 р. становить 13,3 млрд. дол. США [4, с. 196]. 

Проте, варто наголосити, що МВФ, надаючи кредити українському уря-
ду, висуває вимоги щодо проведення реформ з метою збалансування Держав-
ного бюджету України. Такі реформи, що були проведенні в Україні з 2014 р. 
мають неоднозначну оцінку в суспільстві. Адже вимоги кредиторів не завжди 
відповідають національним інтересам України. 

Останніми роками Україна перебуває у стані перманентних кризових си-
туацій, тому уряд розробив стратегію щодо управління та подолання негатив-
них наслідків державних запозичень. Основними заходами, які планується 
здійснити для реалізації Середньострокової стратегії управління державним 
боргом на 2019-2022 роки, є: 

- збільшення частки державного боргу у національній валюті; 
- залучення іноземних інвесторів до інвестування в облігації у націона-

льній валюті; 
- подовження середнього строку до погашення державних цінних паперів 

і забезпечення рівномірного графіку погашення державного боргу; 
- здійснення операцій з активного управління державним боргом з метою 

зменшення пікових навантажень на державний бюджет та стимулювання по-
питу на державні цінні папери; 

- проведення роботи із забезпечення повноцінного доступу України на 
міжнародний ринок капіталу; 

- подальше удосконалення політики управління державним боргом, в то-
му числі шляхом створення та ефективного функціонування Агентства з 
управління державним боргом з використанням найкращих світових практик; 

- розширення співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, зо-
крема Світовим банком, Міжнародним валютним фондом, Європейським бан-
ком реконструкції та розвитку, Європейським інвестиційним банком тощо. 

Результатом впровадження Середньострокової стратегії управління дер-
жавним боргом на 2019-2022 роки буде подальше збільшення прозорості полі-
тики управління державним боргом та сприяння підвищенню ефективності йо-
го управління [5]. 

Таким чином, в Україні нині проблема державного боргу є як ніколи ак-
туальною та гострою, адже в нашій ситуації отримання все нових позик не пі-
дтверджується відповідним помітним зростанням в економіці. І тому за прави-
льного використання та управління державний борг – це той поштовх, який 
здатний вивести країну зі скрутного становища. 
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ПРАВОВИЙ НІГІЛІЗМ В УКРАЇНІ 
 
Однією з основних проблем сучасної України є правовий нігілізм – одна 

із форм деформації правосвідомості українського суспільства. Проблема пра-
вового нігілізму, неповаги до права була актуальною від моменту зародження 
юридичних інституцій у нашій країні і залишається такою в даний час. Існу-
вання в українському суспільстві такого феномена, як правовий нігілізм, та йо-
го руйнівний вплив на правове життя суспільства, який ми, на жаль, не може-
мо заперечувати, вказує на потребу в дослідженні його сутності як одного з 
проявів «спотвореної правової свідомості». 

У науковій літературі існує чимало наукових теоретичних розробок, які 
досліджують сутність правового нігілізму, аналізують форми його прояву та 
визначають тенденції щодо їх подолання в умовах демократії. Що ж таке пра-
вовий нігілізм? 

Правовий (або юридичний нігілізм) являє собою невизнання права як соціа-
льної цінності і проявляється в негативному ставленні до права, законів, правопо-
рядку, у зневірі в необхідність права, його можливості, суспільну корисність. Він 
характеризується свідомим ігноруванням вимог законодавства, правових ціннос-
тей, зневажливим ставленням до правових принципів і традицій тощо [1, с. 417].  

На думку вітчизняних науковців, правовий нігілізм - небезпечне соціальне 
явище, яке може стати серйозною перешкодою на шляху соціально-економічних 
та державно-правових реформ [2, с. 26]. Існування правового нігілізму безпосе-
редньо впливає на стан законності і правопорядку в суспільстві, тому досягти ре-
альних успіхів у реформуванні суспільства в умовах економічної кризи та полі-
тичної нестабільності можливо лише за умов усунення деформацій правосвідо-
мості та підвищення рівня правової культури населення [3, с.13].  

Причин прояву правового нігілізму дуже багато і їх кількість з роками не 
зменшується, а, навпаки – збільшується. Кожний дослідник виділяє свої при-
чини правового нігілізму. 
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Привертає нашу увагу думка Шерстюка який вважає, що причинами 
прояву правового нігілізму в Україні є:  

- соціальні – напруженість як результат послаблення соціальної відпові-
дальності держави та неврівноваженість його соціальної політики. Нерегуляр-
на оплата праці, регулярне підвищення вартості комунальних послуг, низький 
рівень соціального забезпечення населення – усе це прямо або опосередковано 
провокує нігілістичне ставлення до права і закону;  

- економічні – низький темп становлення та розвитку української економі-
ки як незалежної саморегульованої системи, світова економічна криза, залеж-
ність від іноземних позик України. У зв’язку з неможливістю та нездатністю 
швидко адаптуватися до нової економічної ситуації більшість громадян лишили-
ся звичних умов трудової діяльності, унаслідок чого виникли невдоволеність, 
апатія, агресивність, невпевненість у завтрашньому дні, зневіра у закони;  

- політико-ідеологічні – проблеми формування політичної системи укра-
їнського суспільства виявили неспроможність демократичних суспільних сил 
реагувати на швидкі історичні перетворення, падіння сталих ідеалів, низький 
рівень правосвідомості і, як наслідок, руйнування системи правового вихован-
ня, що існувала раніше;  

- юридичні – відсутність послідовності, логічності законів та підзакон-
них актів, що приймаються, їх суперечливість підривають віру в законність та 
служать підґрунтям для правового нігілізму [4].  

Ми вважаємо, що до вище зазначених причин можна додати відсутність ви-
сокого рівня правової культури. Правова культура один з найважливіших елемен-
тів правової системи суспільства, обов'язкова умова нормального функціонування 
держави. Людина, яка не має необхідного рівня правової культури, легко може 
стати на шлях правопорушення. На нашу думку, в комплексі всі перераховані при-
чини, зазначені вище, сприяють існуванню і поширенню правового нігілізму. 

Зовні правовий нігілізм проявляється у певних формах. Існує безліч різ-
них форм його конкретного прояву: 

- прямі умисні порушення чинних законів та інших нормативно-
правових актів. Ці порушення становлять величезну кількість кримінальних 
діянь, а також цивільних, адміністративних і дисциплінарних проступків; 

- масове недотримання і невиконання юридичних розпоряджень, коли 
суб'єкти(громадяни, посадовці, державні органи, суспільні організації) просто 
не співвідносять свою поведінку з вимогами правових норм, а прагнуть жити і 
діяти за «своїми правилами». Закон для багатьох став вельми умовним понят-
тям. Думка про те, що закони пишуться для того, щоб їх порушувати, нерідко 
у нас, на жаль, виправдовується; 

- порушення прав людини, таких, як право на життя і здоров’я, честь, гі-
дність, житло, майно, належний життєвий рівень та безпека. Адже слабка пра-
вова захищеність особистості підриває віру в закон, у здатність держави забез-
печити порядок і спокій в суспільстві, захистити людей від злочинного пося-
гання. Усе це поєднується з випадками порушення законності і представника-
ми правоохоронних органів [5, с. 601]. 

У теорії права виділяють і інші форми виразу правового нігілізму: праг-
нення руйнування правової системи в цілому або її окремих елементів, колізії 
законодавства, заперечення правової системи, неповага до закону та правоохо-
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ронних органів, критичне ставлення до вимог виконання і дотримання норм 
права. Найбільш типовим проявом правового нігілізму є ігнорування окремих 
правових приписів.  

Різноманітні форми прояву правового нігілізму досить поширені в Укра-
їні. В умовах гострої соціально-економічної кризи він стає глобальним, агре-
сивним, відверто демонстративним і посилює нестабільність у суспільстві, га-
льмує демократичні перетворення, процес розбудови правової держави.  

О.В. Дручек вважає, що для подолання правового нігілізму в Україні по-
трібно:  

- підвищити рівень правової культури громадян, їх правової і моральної 
свідомості;  

- поважати і захищати права людей, що є також одним із основних принци-
пів демократії. Важливим є те, що всі люди повинні бути рівні в своїх правах;  

- вдосконалити законодавство. З часів незалежності України досі не було 
прийняте законодавство, яке відповідало б усім вимогам правової держави. 
Через недосконале законодавство існують різні недоліки в праві, що дають 
змогу діяти певному колу осіб протизаконно;  

- проводити профілактичну роботу серед осіб, схильних до вчинення 
злочинів (осіб, які підлягали різній відповідальності, неповнолітніх з неблаго-
получних сімей тощо). Це одне із основних завдань, яке покладається на пра-
воохоронні органи. Слід покращити систему соціального захисту державним 
службовцям, підняти їм заробітну плату до рівня, що забезпечує гідне існуван-
ня з тим, щоб уникнути корупції, встановити контроль за їхньою діяльністю з 
метою уникнення правопорушень в даній сфері [6, с. 144]. 

Ми вважаємо, що одним із шляхів подолання правового нігілізму є роз-
виток юридичних клінік. Оскільки одним із головних напрямків діяльності 
юридичних клінік є надання правової допомоги та здійснення право просвіт-
ньої діяльності серед населення, що здійснюється на принципах: поваги до 
права, справедливості, людської гідності; спрямованості на захист прав і сво-
бод людини; гуманізму; законності та верховенства права; об'єктивності; безо-
платності надання правової допомоги; конфіденційності; компетентності та 
добросовісності. Також робота юридичних клінік підвищує рівень правової 
культури, що є дуже важливим для суспільства. 

Підсумовуючи все вище, можна сказати, що сьогодні в правовій науці 
проблематика правового нігілізму залишається актуальною. Нажаль він існує і 
в нашій державі. Шлях подолання правового нігілізму, який зараз присутній у 
суспільстві, залежить від самої людини і вбачається у таких заходах: підви-
щення рівня правової свідомості та правової культури громадян; розвиток 
юридичних клінік, що займаються правовою просвітою; приведення законода-
вчої бази у відповідність до європейських і світових стандартів. Правовий ні-
гілізм – це явище з яким можна і потрібно боротися. 
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АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 
 
Акцизний податок є одним з найбільш практичних засобів мобілізації 

доходів бюджету держави, що дозволяє швидко та систематично накопичувати 
необхідні для функціонування держави великі суми. 

Розглядаючи непряме оподаткування в історичній ретроспективі, дійсно, 
можна простежити закономірність, що воно завжди виступало одним із основ-
них засобів наповнення дохідної частини того чи іншого бюджету. Французь-
кий економіст Ф. Демезон стверджував, що акциз здатен самостійно приноси-
ти казні стільки ж, скільки всі інші податки, а можливо й більше. 

Акцизний податок – це непрямий податок на споживання окремих видів 
товарів (продукції), визначених Податковим кодексом як підакцизні, що вклю-
чається до ціни таких товарів (продукції) [1]. 

До основних ознак акцизних товарів можна віднести: масовий попит; ви-
соку дохідність; незамінність. Переліки підакцизних товарів визначається ко-
жною країною самостійно (наприклад, в Японії декілька сотень товарів: авто-
мобілі; алкогольні та тютюнові вироби; електроенергія; проживання в готелях; 
харчування в ресторанах; купання в гарячих джерелах тощо), зазвичай до них 
включають високорентабельні, монопольні вироби. 

Відповідно до ст. 215 Податкового кодексу України [1], до підакцизних 
товарів належать: 

1) спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво;  
2) тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну;  
3) пальне;  
4) автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцик-

ли, транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, транспор-
тні засоби для перевезення вантажів;  

5) електрична енергія.  
Як зазначають вчені, до основних особливостей акцизного оподаткування 

доцільно зарахувати такі: усі акцизи (універсальні та специфічні) є складником 
ціни підакцизних товарів; платник акцизів не є тією самою особою, що і носій 
цього податку (розрив фактичного носія податку та платника); усі акцизи мають 
законодавче закріплення перекладення податкового обов’язку від виписаних у 
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законодавстві платників на носіїв акцизів (споживачів); вважається, що акцизне 
оподаткування легше спрогнозувати за надходженнями, оскільки суб’єкти госпо-
дарювання завжди планують свою виручку (обов’язковий елемент бюджетування 
на макрорівні). Але у зв’язку з цим є велика ймовірність ухилення від оподатку-
вання серед платників, які можуть не показувати у фактичних первинних доку-
ментах реальні обсяги виручки; система оподаткування лише доданої вартості 
(приклад застосування ПДВ) зберігає переваги податку з обороту щодо оподат-
кування всіх етапів виробництва та обігу товарів, робіт і послуг [2, с. 20-21]. 

Акцизний податок має низку позитивних ознак у порівнянні з іншими 
податками, таких як: 

- висока фіскальна ефективність та швидкість надходження до бюджету, 
оскільки перерахування відбувається відразу після реалізації товару чи послуги; 

- відсутність ризику несплати у випадку нерентабельного виробництва, 
оскільки податок не залежить від прибутку підприємства; 

- при зростанні добробуту та споживання населення збільшуються над-
ходження акцизного податку до бюджету, а отже, – і доходи держави; 

- регулярно і швидко надходить до бюджету, зважаючи на наявність пос-
тійної потреби населення у споживанні підакцизних товарів таких як, напри-
клад, пальне, електрична енергія; 

- легкість адміністрування, оскільки кількість платників акцизів менша, 
ніж кількість платників податку на доходи;  

- має стримуючий вплив на споживання товарів, шкідливих для здоров’я 
населення, зокрема, тютюн, алкогольні напої. Держава отримує можливість 
регулювати рівень споживання населенням певних груп товарів – стимулюва-
ти споживання більш якісних та стримувати споживання небезпечних для здо-
ров’я людей груп товарів; 

- диференціюючи податкові ставки, держава отримує можливість впливу 
на розвиток виробництва і сфери послуг, а також здійснювати рівномірний ро-
зподіл податкового навантаження на різні соціальні верстви населення. Тобто 
сплата податку відбувається менш помітно для платника, оскільки відбуваєть-
ся шляхом включення в ціну певного виду товару. 

Якщо розглядати акцизний податок через сукупність принципів соціаль-
ної держави, а саме соціальну рівність, справедливість та справедливий розпо-
діл соціального продукту, то акцизний податок характеризується своєю пере-
вагою над ПДВ, так як підакцизні товари споживаються, як правило, більш за-
можною частиною населення, що сприяє досягненню фіскальної достатності. 

Акцизному оподаткуванню властиві як переваги, так і недоліки, попри те, 
що застосування акцизного оподаткування в Україні має тривалу історію його 
становлення та розвитку. Найбільший недолік – це відсутність безпосередньої 
залежності від розміру доходів платників. Групи осіб з низьким рівнем доходу як 
податок у ціні споживчих товарів сплачують більшу частку свого доходу порів-
няно з високодохідними групами. До інших недоліків акцизного оподаткування 
можна віднести: вплив на ціни; більша частка в доходах малозабезпечених верств 
населення, а тому вони вважаються менш справедливими; обмеження споживан-
ня, що у довгострокові перспективі може призвести до скорочення обсягів виро-
бництва; зменшення обсягів доходу, який міг би бути спрямований на заоща-
дження; збільшення ризику тіньового товарообігу [3, с. 65]. 
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Станом на сьогодні, акцизний податок можна вважати одним із найбільш 
ризикових податків в аспекті його впливу на формування дохідної частини 
бюджету. Це викликано, насамперед, особливостями продукції, яка становить 
об’єкт оподаткування, векторними змінами законодавства, досить високими 
ставками на групи товарів, що постійно споживаються, а також досить низь-
ким рівнем здійснення обліку платників та об’єктів оподаткування, і як наслі-
док неефективного державного контролю за обігом підакцизних товарів. Ос-
новний недолік цього контролю проявляється в тому, що він концентрується 
на рівні виробництва, а не споживання [4, с. 5]. 

Надзвичайно гострою соціально-економічною проблемою залишається 
наявність тіньового сектору у сфері виробництва й обігу алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів. У зв’язку з цим існує необхідність вдосконалення контро-
лю за виробництвом та обігом підакцизних товарів, що сприятиме розширен-
ню легальної бази оподаткування та зменшенню податкового тиску. 

Непродумані дії в цій сфері негайно призводять до зростання нелегаль-
ного виробництва і контрабанди. Уникнути таких негативних наслідків, а та-
кож зробити акцизне оподаткування в Україні цивілізованим, сучасним і узго-
дженим із європейською практикою - саме це держава і ставить своєю метою. 

Таким чином, акцизний податок посідає провідне місце в системі непря-
мих податкових платежів. Він являє собою надбавку до певних категорій това-
рів, що включається до ціни таких товарів. Податковий механізм акцизного 
податку та процес його адміністрування не є досконалим, та містить значну кі-
лькість недоліків, подолання яких буде сприяти гармонізації українського по-
даткового законодавства із законодавством Європейського союзу. 
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ПРАВО НА ОХОРОНУ ПРАЦІ ТА ГАРАНТІЇ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ 
 
Регулювання питання права на охорону праці є актуальною темою на су-

часному етапі розвитку. В ХХ столітті почався процес становлення основопо-
ложних прав людини, в тому числі і на охорону праці. Кожен з нас розуміє, 
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наскільки значима охорона праці для працівників. Збереження здоров'я робіт-
ників, вдосконалення умов праці, підвищення їх безпеки, зниження виробни-
чого травматизму і профзахворювань стають одними із пріоритетних напрям-
ків діяльності держави. Умовою ефективної реалізації права на охорону праці 
є встановлення необхідних гарантій, тому і питанню гарантій приділено доста-
тню увагу з боку науковців, але питання про охорону праці зокрема про гаран-
тії його реалізації потребує додаткових досліджень. 

Одним із найважливіших трудових прав працівників є право на охорону 
праці. Так, П. О. Ізуїта вважає, що під охороною праці слід розуміти сукуп-
ність правових норм, що регулюють відносини по забезпеченню безпечних та 
здорових умов праці, а також спеціальних умов праці жінок, неповнолітніх, ін-
валідів та осіб, які працюють на роботах зі шкідливими, важкими і небезпеч-
ними умовами праці [1, с.18]. В.О. Чорнобровка висуває тезу про те, що під 
поняттям «охорона праці» розуміють широку систему соціальних та правових 
норм, заходів і засобів, що спрямовані насамперед на захист прав та інтересів 
трудящих [2, с. 145]. Проте, спираючись на статтю 1 Закону України «Про 
охорону праці» від 14.10.1992 поняття «охорона праці» трактується як система 
правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-
гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на 
збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяль-
ності. 

Створення належних, безпечних і здорових умов праці, запобігання не-
щасним випадкам та професійним захворюванням, саме на це спрямована 
державна політика в галузі охорони праці. Державне управління охороною 
праці здійснюють такі органи, як: Кабінет Міністрів України; центральний ор-
ган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, 
на сьогодні таким органом є Державна служба України з питань праці; мініс-
терства та інші центральні органи виконавчої влади; місцеві державні адмініс-
трації та органи місцевого самоврядування[3]. Держава в особі органів нагляду 
й контролю контролює виконання законодавчих вимог і здійснює заходи щодо 
забезпечення їхнього виконання в організаціях усіх форм власності. 

В охороні праці зацікавлена не тільки держава, але і самі роботодавці, 
адже з роботодавця відповідальність за настання нещасного випадку ніхто не 
знімає. У статті 13 Закону України «Про охорону праці» зазначено, що робо-
тодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному 
підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також за-
безпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі 
охорони праці[3]. Кожен роботодавець зобов’язаний виконувати законодавчо 
встановлені вимоги з охорони праці та проводити відповідні «працеохоронні» 
заходи. В першу чергу більше 70% всіх нещасних випадків зі смертельними 
наслідками, виникають через організаційні причини. Кожен керівник підпри-
ємства повинен бути зацікавлений в ефективній роботі служби охорони праці 
та у створенні належних та безпечних умов праці.  

Права громадян на безпечні та нешкідливі умови праці можуть бути реа-
лізовані за умови, якщо будуть встановлені для цього необхідні гарантії. Розу-
міння поняття «гарантії» не є однозначним та єдиним. В. Д. Перевалов вважає, 
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що гарантії – це система умов, засобів і способів, що забезпечують всім і кож-
ному рівні правові можливості для виявлення, отримання та реалізації своїх 
прав і свобод [4, с.504]. Необхідно погодитися з відомими теоретиками права, 
які термін «гарантія» визначають через категорії «умови», «засоби» і «спосо-
би», адже одні гарантії можна вважати умовами здійснення прав, свобод та ін-
тересів людини, інші гарантії доцільно вважати засобами та способами захисту 
прав, свобод та інтересів людини [5, с.10].  

Гарантії запропоновано класифікувати на ідеологічні, політичні, еконо-
мічні, соціальні, організаційні. Якщо політичні гарантії є визначальними для 
реалізації усієї системи конституційних прав та свобод людини і громадянина, 
то належні економічні гарантії фактично обумовлюють можливість реалізації 
соціальних, культурних, деяких інших прав та свобод людини і громадянина 
(права на соціальний захист, на безпечне для життя і здоров’я довкілля, на 
освіту, на охорону здоров’я тощо). Загальносоціальні і юридичні гарантії узго-
джені і тісно пов’язані між собою. [6] 

Найголовніші з юридичних гарантій знаходять своє відображення у Кон-
ституції України та Кодексі законів про працю, де є спеціальна глава VIII - 
«Гарантії та компенсації». Проте гарантії реалізації охорони праці регулюється 
не тільки Кодексом законів про працю і Конституцією України, але і такими 
законами України, як Закон України «Про охорону праці», Закон України 
«Про зайнятість населення», Закон України «Про оплату праці» та іншими но-
рмативно-правовими актами.  

Аналіз законодавства України дає змогу визначити, що юридичні гаран-
тії поділяються на загальні, що надаються всім працівникам та додаткові, які 
встановлюються лише певним категоріям населення (працівники, які працю-
ють у шкідливих і небезпечних умовах праці, неповнолітні особи, жінки, осо-
би з пониженню працездатністю).  

Загальні гарантії викладені у другому розділі Закону «Про охорону пра-
ці». Згідно зі ст. 5 умови трудового договору не можуть містити положень, що 
суперечать законам та іншим нормативно-правовим актам про охорону праці. 
Це важлива гарантія, адже при додаванні умов, які хоч якось порушують пра-
вове становище працівника і не відповідають законодавству, вони визнаються 
недійсними. 

Провідною гарантією є також те, що умови праці на робочому місці, без-
пека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засо-
бів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що 
використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні ві-
дповідати вимогам законодавства. Так, яскравим прикладом порушення безпе-
ки механізмів є випадок у місті Бердичів. 18 січня 2016 року з оператором 
установки безтарного зберігання борошна товариства з обмеженою відповіда-
льністю «Бердичівський xлібозавод», під час виконання трудових обов’язків, 
стався нещасний випадок, внаслідок якого він отримав чисельні травми, через 
те, що металева лійка не була обладнана огородженням з блокуванням [7]. 
Стався цей випадок саме через недостатньо безпечний механізм, тому кожен 
роботодавець повинен забезпечити належні умови на робочому місці. 

Усі працівники згідно із законом підлягають загальнообов'язковому 
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державному соціальному страхуванню від нещасного випадку на виробництві 
та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. Це є 
важливою гарантією, оскільки соціальне страхування передбачає відшкоду-
вання шкоди потерпілим працівникам. У публічному звіті за підсумками 2019 
року Державна служба України з питань праці повідомляє: упродовж року на 
підприємствах України травмувалося 3876 осіб, з яких смертельно 422. Це сві-
дчить про те, що в порівнянні з 2018 роком, у 2019 році рівень виробничого 
травматизму в Україні продовжив знижуватися. Зараз законодавство робить 
всі заходи для того, щоб за рахунок коштів Фонду соціального страхування за-
хистити потерпілого при настанні нещасного випадку [8]. Більшість нещасних 
випадків стаються саме через ігнорування працівниками особистою безпекою 
та через бездіяльність роботодавців. 

Але це не весь перелік гарантій, які викладені у законодавстві. В. В. Ла-
зор, у свою чергу, слушно зауважує, що до загальних гарантій забезпечення 
трудових прав громадян України слід віднести право на судовий захист, пе-
редбачене у ст. 55 і ч. 2 ст. 124 Конституції України. Автор зазначає, що «У 
системі юридичних гарантій суд є найвищим гарантом прав громадянина, 
оскільки положення суду, його функції й сувора процесуальна форма діяльно-
сті створюють переваги у забезпеченні правильного застосування права й до-
сягненні законності у регулюванні суспільних відносин, у тому числі тих, кот-
рі виникають внаслідок неврегульованих між сторонами розбіжностей із за-
стосування найманої праці [9, с.475]. 

З вищенаведеного можна зробити висновки, що право на охорону праці є 
основоположним правом. Охорона праці необхідна для забезпечення безпечної 
роботи працівників на їх робочому місці та зменшенню нещасних випадків. В 
даний час в Україні згідно зі статистики рівень виробничого травматизму зна-
чно знижується, що свідчить про покращення заходів з боку держави. В Укра-
їні для захисту прав працюючих встановлені необхідні гарантії, які мають ве-
лике значення для працівників. 
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ОХОРОНА ПРАВ ГРОМАДЯНИНА НА МУНІЦИПАЛЬНОМУ РІВНІ 
 
Відповідно до частини 2 статті 3 Конституції України, забезпечення прав 

і свобод людини є основним обов'язком держави. Таке забезпечення прав і 
свобод здійснюється державою за допомогою відповідних правоохоронних ор-
ганів. У свою чергу, ефективне здійснення державою своєї основної відповіда-
льності вимагає налагодження якісної комунікації між відповідними органами 
влади та громадянами. Найбільш оптимальний спосіб - це зробити через спіл-
кування з органами місцевого самоврядування, які та відповідно до Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» мають свої власні повнова-
ження щодо забезпечення законності, порядку , захист прав, свобод та закон-
них інтересів громадян. Більше того, така взаємодія випливає як з вимог зако-
нодавства, так і з метою забезпечення координації дій різних державних орга-
нів щодо виконання визначеного основного обов'язку держави. 

Як ми вже зазначали, питання забезпечення захисту прав, свобод та за-
конних інтересів громадян є актуальним завжди, оскільки потреба в захисті та 
безпеці є основною з потреб людини. Участь у такому забезпеченні органів мі-
сцевого самоврядування є доцільною та необхідною, оскільки вони найбільш 
близькі до громадянина, при цьому вони можуть ефективно та своєчасно реа-
гувати на існуючі загрози. Тому науковий та практичний інтерес до даної про-
блеми існує у всіх країнах уже давно. 

З аналізу положень ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» вбачається, що повноваження органів виконавчої влади сільських, се-
лищних та міських рад належать до власних (самоврядних) повноважень щодо 
забезпечення правопорядку, захисту прав, свобод та законних інтересів громадян 
через підготовку і внесення на розгляд ради пропозицій щодо створення відпові-
дно до закону міліції, що утримується за рахунок коштів місцевого самовряду-
вання, вирішення питань про чисельність працівників такої міліції, про витрати 
на їх утримання, здійснення матеріально-технічного забезпечення їх діяльності, 
створення для них необхідних житлово-побутових умов; сприяння діяльності 
Національної поліції; вирішення питань з відповідними органами Національної 
поліції щодо створення належних умов для проведення поліцейського та службо-
вого відпочинку тощо. Крім того, у ст. 43 Закону України «Про органи місцевого 
самоврядування» зазначено, що на пленарних засіданнях районних та обласних 
рад проводиться заслуховування інформації прокурорів та керівників управлінь 
Національної поліції про стан законності, боротьба зі злочинністю, охорону гро-
мадського порядку та результати діяльності на відповідній території [1]. 

Виходячи з положень статті 1 Закону України «Про Національну полі-
цію», Національна поліція України (поліція) - це центральний орган виконав-
чої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і сво-
бод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку. У 
той же час, відповідно до статті 5 зазначеного закону, взаємодія поліції з орга-
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нами місцевого самоврядування відбувається відповідно до закону та інших 
нормативно-правових актів [2]. 

У ст. 88 закону передбачається, що керівники територіальних управлінь 
поліції повинні проводити відкриті зустрічі з представниками органів місцевого 
самоврядування на обласних, районних, міських та сільських рівнях не рідше од-
ного разу на два місяці, щоб налагодити ефективну співпрацю між поліцією та 
місцевою владою. На таких зустрічах обговорюється діяльність поліції, визнача-
ються поточні проблеми та вибираються найбільш ефективні шляхи їх вирішен-
ня. Керівники територіальних управлінь поліції з метою підвищення авторитету 
та довіри населення до поліції систематично інформують громадськість про стан 
правопорядку, заходи, що вживаються для запобігання злочинів. 

Крім того, поліція взаємодіє з громадськістю шляхом підготовки та реа-
лізації спільних проектів, програм та заходів для задоволення потреб населен-
ня та підвищення ефективності виконання завдань поліції. Поліцейсько-
громадська співпраця спрямована на виявлення та вирішення питань, пов'яза-
них з функціями поліції, та сприяння використанню сучасних методів підви-
щення ефективності та результативності такої діяльності. Поліція надає підт-
римку програмам юридичної освіти, просуває правові знання в навчальних за-
кладах, засобах масової інформації та видавничій діяльності (ст. 89). Задекла-
ровані основи взаємодії поліції та органів місцевого самоврядування базують-
ся на принципах відкритості та прозорості, дотримання прав і свобод людини, 
взаємодії з населенням на основі партнерства тощо. 

Отже, положення вищезазначених законодавчих актів чітко визначали 
шляхи взаємодії між поліцією та органами місцевого самоврядування.  

Водночас органи місцевого самоврядування відіграють ключову роль у 
забезпеченні захисту прав, свобод та законних інтересів громадян. Перш за 
все, ця роль полягає у реалізації власних повноважень шляхом створення від-
повідної поліції та створення умов для функціонування громадських організа-
цій з охорони громадського порядку та державного кордону; по-друге, у спів-
праці з центральним органом виконавчої влади - поліцією. 
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Однією з дієвих форм матеріального стимулювання працівників у пок-

ращенні виробничих показників є преміювання. Організація преміювання пра-
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цівників є невід'ємною частиною сучасної системи матеріального стимулю-
вання. Преміювання запроваджується для посилення матеріальної зацікавле-
ності працівників у виконанні і перевиконанні виробничих планів, підвищення 
продуктивності праці та ефективності виробництва, поліпшення якості проду-
кції, послуг і економії сировини і матеріалів.  

Премія – це винагорода за працю, яку відносять до додаткового її стиму-
лювання. Преміювання входить до системи додаткової заробітної плати і ви-
конує функції забезпечення зацікавленості працівників у результатах праці. 
Тобто, виплата премії має перспективний мотивуючий вплив на працівника.  

До державних службовців як особливої категорії найманих працівників 
також застосовується згадана форма матеріального стимулювання. Правове 
регулювання виплати премій державним службовцям здійснюється на підставі 
Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII 
[1], Типового положення про преміювання державних службовців органів 
державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів (секретаріатів) [2], 
постанови Кабінету Міністрів України «Питання оплати праці працівників 
державних органів» від 18.01.2017 р. № 15 [3]. Зокрема, у Типовому положенні 
зазначається, що преміювання державних службовців проводиться з метою 
матеріального стимулювання високопродуктивної та ініціативної праці, під-
вищення її ефективності, якості, заінтересованості у досягненні її кінцевого 
результату та посилення персональної відповідальності державних службовців 
за доручену роботу або поставлені завдання. 

Премії державним службовцям можуть встановлюватися за результатами 
роботи та щорічного оцінювання службової діяльності. Тож ч. 3 ст. 50 Закону 
України «Про державну службу» закріплює такі види премій: 

1) премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності. 
Оцінювання результатів службової діяльності проводиться на підставі показників 
результативності, ефективності та якості, визначених з урахуванням посадових 
обов’язків державного службовця, а також дотримання ним правил етичної пове-
дінки та вимог законодавства у сфері запобігання корупції, виконання індивідуа-
льної програми професійного розвитку, а також показників, визначених у конт-
ракті про проходження державної служби (у разі укладення). За результатами 
оцінювання службової діяльності державного службовця йому виставляється не-
гативна, позитивна або відмінна оцінка з її обґрунтуванням. Державні службовці, 
які отримали відмінні оцінки за результатами оцінювання службової діяльності, 
підлягають преміюванню (ч. 9 ст. 44 Закону) [1]. Розмір премії за результатами 
щорічного оцінювання службової діяльності встановлюється в однакових відсот-
ках до посадового окладу для державних службовців відповідного державного 
органу, які отримали відмінну оцінку за результатами щорічного оцінювання в 
поточному році. Зазначена премія нараховується незалежно від фактично відпра-
цьованого часу у місяці, в якому вона виплачується [2]; 

2) місячна або квартальна премія відповідно до особистого внеску держав-
ного службовця в загальний результат роботи державного органу. Однак варто 
наголосити, що законодавець закріпив певні обмеження щодо граничного розмі-
ру їх виплати. Так, загальний розмір таких премій, які може отримати державний 
службовець за рік, не повинен перевищувати 30 відсотків фонду його річного по-
садового окладу. Необхідно також зауважити, що у даному випадку конкретний 
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вид преміювання визначає керівник державної служби у державному органі за-
лежно від особливостей виконання функцій і завдань державного органу; 

3) місячна або квартальна премія за належне виконання умов контракту 
про проходження державної служби (у разі укладення). Щодо цього виду премій, 
то звертаємо увагу на наступне. По-перше, така премія передбачена лише Зако-
ном України «Про державну службу». Водночас як Типове положення [2] про неї 
навіть не згадує, на відміну від перших двох видів. По-друге, хочеться вірити, що 
законодавець все ж таки помилково не встановив обмеження щодо граничного 
загального розміру виплати цього виду премії, як це вже визначено для поперед-
нього виду премій, а саме – не більше 30 відсотків фонду посадового окладу де-
ржслужбовця за рік. Враховуючи, що контракт про проходження державної слу-
жби може укладатися на строк аж до трьох років (ч. 8 ст. 31-1 Закону), то відпо-
відно неврегульованість цього питання може призвести до виплат премій такій 
категорії державних службовців у необмежених розмірах. Це у свою чергу спри-
яє виникненню корупційних ризиків на державній службі. Тож, як бачимо, дана 
проблема є нагальною і потребує невідкладної правової регламентації. 

Наразі законодавчо визначено, що фонд преміювання державного органу 
встановлюється в розмірі 20 відсотків загального фонду посадових окладів за рік 
та економії фонду оплати праці. Встановлення премій державним службовцям 
проводиться керівником державної служби в державному органі відповідно до 
затвердженого ним положення про преміювання, розробленого згідно з вищезга-
даним Типовим положенням і погодженого з виборним органом первинної проф-
спілкової організації (за наявності). Розмір премії державного службовця встано-
влюється керівником державної служби в державному органі шляхом видання 
відповідного наказу (розпорядження). Проте, як зауважує О.К. Любимов, на 
практиці у більшості випадків визначення розміру премії здійснюється саме кері-
вником державного органу, який за власним переконанням здійснює визначення 
розміру премій підлеглим працівникам. У такому випадку ми не можемо виклю-
чати суб’єктивного ставлення до окремих державних службовців, а тому прий-
маючи рішення про визначення відсотку премії, керівником державного органу 
може використовуватись суб’єктивне ставлення до тих чи інших осіб, а отже не 
виключається ситуація заохочення одних і тих же працівників [4, с. 158].  

Примітно, що Типове положення про преміювання державних службовців 
прописало певні критерії, що мають обов’язково враховуватись при визначенні 
розміру місячної або квартальної премії. Зокрема, це: 1) ініціативність держслу-
жбовця у роботі; 2) якість виконання завдань, визначених положеннями про дер-
жавний орган, самостійний структурний підрозділ, у якому працює державний 
службовець, його посадовою інструкцією, а також дорученнями керівництва від-
повідного державного органу та безпосереднього керівника державного службо-
вця; 3) терміновість виконання завдань; 4) виконання додаткового обсягу завдань 
(участь у провадженні національних реформ, роботі комісій, робочих груп тощо) 
[2]. Окрім цього, Типовим положенням також деталізовано врегульовано порядок 
нарахування та виплати премій державним службовцям. 

У ч. 8 ст. 52 Закону України «Про державну службу» визначено, що 
премія за результатами оцінювання службової діяльності та місячна або квар-
тальна премія державним службовцям, які займають посади державної служби 
категорії «А», встановлюються суб’єктом призначення. Знову ж таки варто пі-
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дтримати позицію О.К. Любимова, який наголошує, що критеріїв, якими варто 
керуватися на практиці при визначенні розміру премії такій категорії держс-
лужбовців не визначено, а тому їх варто чітко передбачити на підзаконному 
рівні [4, с. 158]. Адже дійсно згадуване нами вище Типове положення про 
преміювання державних службовців встановлює порядок визначення розмірів, 
нарахування та виплати премій державним службовцям, які займають посади 
державної служби лише категорій «Б» і «В». 

Окрім цього, О.К. Любимов вважає за доцільне встановити громадський 
контроль за нарахуванням премій державним службовцям категорії «А». На 
думку автора, досягти такого можливо шляхом створення реєстру отриманих 
премій державними службовцями категорії «А», в якому висвітлюватиметься 
не тільки розмір отриманої премії кожного окремого державного службовця, а 
й зазначатимуться підстави такого нарахування (особистий внесок), відповідно 
до розроблених критеріїв. Це забезпечить здійснення прозорого контролю за 
нарахуванням премій державним службовцям категорії «А», унеможливить 
здійснення суб’єктами призначення корупційних схем щодо здійснення оплати 
праці, а також кожна людина завдяки функціонуванню зазначеного реєстру 
зможе побачити особистий внесок окремого державного службовця в загаль-
ний результат роботи державного органу [4, с. 159]. 

Підводячи підсумок, варто відзначити, що преміювання державних слу-
жбовців відіграють важливу роль в активізації їх професійної діяльності і ма-
ють на меті формування у них сумлінного відношення до праці. Однак на за-
конодавчому рівні окремі питання у сфері виплати премій держслужбовцям 
все ж таки потребують удосконалення та суттєвого доопрацювання. 
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На сучасному етапі розвитку Україна намагається побудувати розвинену 

правову державу й підняти рівень громадянського суспільства. Проте, на жаль, 
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спостерігаємо досить високий рівень злочинності, що тягне за собою вчинення 
протиправних дій, які становлять велику суспільну небезпеку для життя і здо-
ров’я людини та посягають на її права й свободи. Одним із органів, на який 
покладено обов’язок захисту життя, здоров’я, прав громадян від протиправних 
посягань, є Національна поліція України, яка наділена правом застосовувати 
особливі заходи адміністративного припинення, зокрема – застосовувати вог-
непальну зброю (далі –ВЗ), що завжди гостро сприймається суспільством, то-
му що, захищаючи одних, одночасно несе загрозу життю і здоров’ю інших. Це, 
по суті, порушує державну гарантію щодо особистої безпеки громадянина, 
адже «людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека 
визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю» [1].  

Взагалі поняття «вогнепальної зброї» у науці тлумачать у широкому та 
вузькому значеннях. Отож, у широкому значенні – це всі види армійської 
зброї, артилерія, а також встановлені на бойову техніку збройні комплекси. 
Тобто все, чим укомплектовані спецпідрозділи поліції, які мають право засто-
совувати ВЗ. У вузькому значенні – це всі види табельної зброї, прийняті на 
озброєння поліцією.  

Під застосуванням ВЗ правоохоронцями розуміють безпосереднє вико-
ристання її вражаючих властивостей з метою ураження живої чи іншої цілі 
шляхом здійснення пострілу або в інший спосіб, залежно від механізму та 
принципу дії зброї.  

Враховуючи те, що застосування ВЗ правоохоронцями є крайнім, най-
більш тяжким та суспільно-небезпечним заходом адміністративного припи-
нення, випадки та підстави її застосування чітко регламентуються законними 
та підзаконними нормативними актами (зокрема, Інструкція із заходів безпеки 
при поводженні зі зброєю, Пам’ятка про порядок застосування вогнепальної 
зброї). Проте, основним нормативно-правовим актом є Закон України «Про 
Національну поліцію України» від 02.07.2015 року. 

Отож, стаття 46 даного Закону встановлює вичерпний перелік підстав 
застосування правоохоронцями ВЗ за таких обставин: 

1.Для відбиття нападу на поліцейського або членів його сім’ї, у випадку 
загрози їхньому життю чи здоров’ю (можливим є тоді, коли нападник значно 
перевищує своєю фізичною силою потерпілого та коли він застосовує будь-які 
небезпечні для життя та здоров’я предмети); 

2.Для захисту осіб від нападу, що загрожує їхньому життю чи здоров’ю 
(у випадку необхідної оборони осіб, що тягне за собою їх захист від реального 
суспільно-небезпечного нападу злочинця за допомогою, достатніх для негай-
ного відвернення чи припинення посягання в даній обстановці, дій, які при 
цьому не перевищують межі необхідної оборони. Станом на січень 2020 року, 
зареєстровано 4 випадки заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі пере-
вищення меж необхідної оборони, у разі перевищення заходів, необхідних для 
затримання злочинця [3]); 

3.Для звільнення заручників або осіб, яких незаконно позбавлено волі; 
4.Для відбиття нападу на об’єкти, що перебувають під охороною, конвої, 

житлові та нежитлові приміщення, а також звільнення таких об’єктів у разі їх 
захоплення (нині поширеними є захват та грабування як державних адмініст-
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рацій, приміщень СБУ, Національної поліції і т.д., так і приватних підпри-
ємств, установ та приміщень. За статистикою Офісу Генерального прокурора, 
станом на січень 2020 року, в Україні здійснено 765 грабежів, 20580 крадіжок, 
168 розбоїв, 4 випадки бандитизму та 7 випадків захоплення державних або 
громадських будівель чи споруд [3]); 

5. Для затримання особи, яку застали під час вчинення тяжкого або осо-
бливо тяжкого злочину і яка намагається втекти (за Кримінальним кодексом 
України, тяжким є злочин, за який передбачене основне покарання у вигляді 
штрафу в розмірі не більше 25 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян або позбавлення волі на строк не більше 10 років; особливо тяжким є 
злочин, за який передбачене основне покарання у вигляді штрафу в розмірі 
понад 25 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення 
волі на строк понад 10 років або довічного позбавлення волі [4]. Але застосу-
вання зброї, у даному випадку, є можливим лише тоді, коли при цьому не 
створюється загроза для оточуючих або вона є мінімальною); 

6. Для затримання особи, яка чинить збройний опір, намагається втекти 
з-під варти, а також озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та ін-
ших предметів, що загрожують життю і здоров’ю людей та/або поліцейського 
(збройний опір – це застосування злочинцем ВЗ або інших вкрай небезпечних 
предметів, що протидіють правоохоронцям у здійсненні ними своїх безпосере-
дніх службових обов’язків. Станом на січень 2020 року, зареєстровано 51 ви-
падок вчинення збройного опору правоохоронцям [3]); 

7. Для зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо 
водій своїми діями створює загрозу життю чи здоров’ю людей та/або поліцей-
ського (на відміну від попередніх підстав застосування ВЗ правоохоронцями, 
де можливим є завдання шкоди здоров’ю або життю правопорушника, у цьому 
випадку, основним є саме зупинка транспортного засобу без завдання шкоди 
здоров’ю та життю його водію і пасажирам). 

До безпосереднього застосування ВЗ, поліцейський зобов’язаний попе-
редити особу про необхідність припинення протиправних дій та свій намір, у 
протилежному випадку, застосувати ВЗ на ураження. Проаналізуємо досліджен-
ня В.І. Маличевського, у якому здійснено психологічний аналіз ситуації застосу-
вання вогнепальної зброї на ураження (далі – ЗВЗУ), на основі проведеного тре-
нінгу «Готовність до ЗВЗУ». У ньому брали участь 100 правоохоронців (50 з них 
– реально ЗВЗУ та 50 – ті, які ніколи не ЗВЗУ), які мали обрати фактори, що не-
гативно впливають на ЗВЗУ. Найбільш впливовими та важливими було визнано 
соматично-психологічний (всеохоплюючий страх, жалість до себе і до злочинця, 
інтенсивне переживання, відчуття неможливості застосування проти людини 
зброї тощо) та морально-етичний (відчуття провини; відчуття того, що повинен 
побороти себе і все ж влучити в людину тощо) фактори. На другий план ними 
було висунуто професійний фактор та фактор відповідальності. Тому, В. І. Мали-
чевський зробив висновок, що в процесі традиційного навчання з вогневої підго-
товки адекватні уявлення про безпосередню ситуацію ЗВЗУ у правоохоронців 
достатньою мірою не формуються і все залежить від їхньої свідомості [5]. 

Проте, законодавством визначено випадки можливості застосування ВЗ 
без попередження, а саме: при спробі особи, яку затримує поліцейський із ВЗ в 



76 

руках, наблизитися до нього чи доторкнутися до зброї; у разі збройного напа-
ду, а також у разі раптового нападу із застосуванням будь-яких засобів, що за-
грожують життю чи здоров’ю людей; якщо особа, затримана або заарештована 
за вчинення особливо тяжкого чи тяжкого злочину, втікає із застосуванням 
транспортного засобу; якщо особа чинить збройний опір [2]. 

Також, чітко визначено підстави, за яких правоохоронцям категорично 
забороняється застосовувати ВЗ при виконанні службових обов’язків, зокрема: 

1. В місцях, де може бути завдано шкоди іншим особам, а також у вог-
ненебезпечних та вибухонебезпечних місцях, крім випадків необхідності від-
биття нападу або крайньої необхідності (за ч. 9 ст. 46 Закону); 

2. До жінок з явними ознаками вагітності, малолітніх осіб, осіб з явними 
ознаками обмежених можливостей або старості, крім випадків учинення ними 
збройного чи групового нападу, учинення збройного опору поліцейському, що 
загрожує життю і здоров’ю інших осіб або поліцейських, якщо відбити такий 
напад або опір іншими способами і засобами неможливо (за ч. 5 ст. 43 Закону). 

Законність застосування ВЗ правоохоронцями встановлюється перевір-
кою, за якої визначається чи була завдана шкода необхідною в цій ситуації, чи 
припинення відповідного нападу можна було уникнути, використовуючи ін-
ший менш тяжкий захід адміністративного припинення. Проте подальше вста-
новлення законності застосування правоохоронцями ВЗ не виключає їхньої ві-
дповідальності за вчинені ними наслідки (наприклад, заподіяння тяжких тілес-
них ушкоджень або вбивства через необережність). Інколи може мати місце 
казус – ситуація, коли правоохоронець не бажав та не міг передбачити настан-
ня смерті, але в результаті його дій настала смерть потерпілого. У більшості 
випадків, при проведенні перевірки законності застосування ВЗ, довести наяв-
ність казусу, який виключав би кримінальну відповідальність правоохоронця, 
неможливо. 

Отже, застосування вогнепальної зброї правоохоронцями є крайнім за-
ходом адміністративного припинення, який є легітимним лише в разі чіткого 
дотримання відповідного законодавства та коли іншими засобами забезпечити 
право людей на життя і здоров’я неможливо. Підстави можливості та заборони 
її застосування чітко регламентуються законодавством, адже недотримання 
встановлених вимог, перевищення повноважень, або навпаки незастосування 
зброї за необхідних умов, може призвести до трагічних наслідків, за які право-
охоронці притягуються до кримінальної відповідальності. Тому вважаємо за 
необхідне, поліпшити чинне законодавство в питанні застосування ВЗ та уни-
кнути наявних прогалин у ньому. 

 
Список літератури 
1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#n4976. 
2. Про Національну поліцію України: Закон України від 02.07.2015 р. № 580-VIII. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19. 
3. Статистична інформація за 2020 рік (за даними Офісу Генерального прокурора). URL: 

https://www.gp.gov.ua/ua/statinfo.html. 
4. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 р. № 2341-ІІІ. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14. 
5. Малічевський В. І. Психологія застосування вогнепальної зброї на ураження: деякі соціокультурні 

та практичні аспекти. Наукові записки. 2001. Вип.2. С. 191-195. 



77 

УДК 347.73:336.76 
Трущенкова А. А., студентка гр. КПР-173 
Науковий керівник: Козинець І. Г., старший викладач кафедри трудового 

права, адміністративного права та процесу 
Чернігівський національний технологічний університет 
(м. Чернігів, Україна)  
 

СУТНІСТЬ І НАСЛІДКИ ДЕФОЛТУ ДЕРЖАВИ 
 
Будь-яка країна в сучасних реаліях має певну заборгованість, як внутріш-

ню, так і зовнішню, її збільшення і неможливість держави розраховуватися по 
своїх зобов’язаннях може призвести до її банкрутства та проголошення дефолту. 

Термін «дефолт» англійського походження: «default», що означає «неви-
конання обов’язків». Думки вітчизняних і західних науковців щодо визначення 
поняття дефолту та відповідної кількості історичних подій, які можна тракту-
вати як дефолт, суттєво різняться. На жаль, точного визначення дефолту не іс-
нує. У широкому сенсі дефолт - це невиконання боргових зобов’язань, часто з 
причини банкрутства позичальника. Дефолт держави, або суверенний дефолт - 
це нездатність держави розплатитися із зовнішніми і внутрішніми боргами. 

Експерт МВФ А. Спілімберго дає таке визначення дефолту: він відбува-
ється, коли заборгованість з основної суми або відсотках по зобов’язаннях пе-
ред комерційними кредиторами в загальній сумі зовнішнього боргу країни пе-
ревищує 5%, або коли реструктуризація боргів відбувається за згодою з коме-
рційними кредиторами [1]. 

Рейтингове агентство Moody’s визначає дефолт з настанням трьох подій: 
1) пропущений або відкладений платіж відсотка і / або суми основного 

боргу, включаючи платежі, здійснені у відповідний період з затримкою; 
2) банкрутство або інші види обмежень у господарській діяльності (на-

приклад накладені регулятором), що перешкоджають здійсненню платежу; 
3) здійснення нерівноцінного обміну в разі, коли емітент пропонує кре-

дитору новий цінний папір або пакет цінних паперів на суму, меншу суми по-
чаткового боргу, або обмін, який має своєю очевидною метою уникнення де-
фолту емітентом [2]. 

Отже, у випадку дефолту держава, юридична або фізична особа стають 
неплатоспроможними, вони не виконують боргові зобов’язання у встановле-
ний термін; порушують умови випуску цінних паперів, отримання кредитів й 
інших угод щодо залучення грошових коштів. 

Розрізняють такі види дефолту: суверенний, корпоративний, технічний, 
перехресний [3]. 

Найбільш небезпечним є суверенний дефолт, тому що він відрізняється 
масштабністю, оскільки виплати неможливі великій кількості людей, і відсут-
ністю державної юридичної підтримки. Суверенний дефолт передбачає не-
спроможність держави, що заборгувала, виконувати свої грошові зобов’язання. 

В економічній літературі де-юре суверенним дефолтом вважається ситу-
ація, при якій держава не виконує в покладений термін у повному або частко-
вому обсязі свої зобов’язання перед кредиторами по погашенню боргів і (або) 
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сплату відсотків по ним. Підставою суверенного дефолту може бути як суве-
ренна неплатоспроможність, так й анулювання зовнішнього боргу. 

Де-факто до дефолту можна віднести і ситуацію, при якій держава, не 
маючи можливості розплатитися за внутрішнім боргом, «інфлірує» його, в ре-
зультаті чого кредитори (позикодавці) отримують менший реальний дохід. 

Головною причиною дефолту є невідповідність витрат і прибутків. До 
дефолту держави може призвести економічна криза, яка тягне за собою розба-
лансування державного бюджету, також незбалансована політика нарощуван-
ня внутрішньої і зовнішньої заборгованості; різке зниження прибутковості 
бюджету при зростанні його витрат, в наслідок чого держава повинна брати 
кредити в міжнародних кредитних організаціях, тим самим збільшуючи зов-
нішній борг. Причиною дефолту може бути і різка зміна внутрішньополітич-
ного курсу з відмовою виплати боргів. Крім цього, можуть виникати різні 
форс-мажорні обставини, такі як війна, світова криза тощо. 

Наслідками дефолту є неплатоспроможність держави, яка, у свою чергу, 
призводить до негативних наслідків, таких як зниження фінансового рейтингу, 
авторитету країни й національного бізнесу, позбавлення можливості отримати 
дешеві кредити з низькою ставкою, відтік інвестицій, неможливість отримати 
міжнародну допомогу; відбувається девальвація національної валюти, збіль-
шення ціни на імпорт, арешт іноземних активів держави тощо. 

Наслідками для звичайних громадян є скорочення соціальних державних 
програм, скасування або обмеження пільг і соцвиплат, значне підвищення цін, 
масове безробіття, зростання злочинності тощо. 

Наслідки для господарюючих суб’єктів: звільнення більшості співробіт-
ників, квоти на міжнародну торгівлю, відтік інвестицій, неможливість креди-
тування бізнесу, масове закриття малого і середнього бізнесу, стрімке знижен-
ня купівельної спроможності громадян тощо. 

Головним наслідком дефолту є неспроможність держави і бізнесу брати 
у достатньому обсязі кредити на зовнішніх ринках, внаслідок чого залишаєть-
ся чи не єдиний шлях наповнення бюджету – друк грошей (емісія), що в таких 
умовах призводить до гіперінфляції та ще більшого погіршення економічного 
становища. Наслідки технічного дефолту держава долає за 2-3 роки, із повним 
бореться до 10 років і навіть більше. 

За останні 40 років у світі відбулося кілька десятків суверенних дефолтіф 
за зобов’язаннями перед іноземними кредиторами. Серед них найбільші (по-
над $ 1 млрд.) відбувся в Мексиці в 1982р., Бразилії в 1987 р., Росії в1998 р., 
Еквадорі в 1999 р., Аргентині в 2001 р. [4]. 

Дефолт є проблемою не тільки країни, яка його зазнала, страждають і 
держави-кредитори. Також може статися обвал фінансових ринків і міжнарод-
на економічна криза. 

Але, як зазначають спеціалісти, дефолт може мати й позитивні моменти, 
а саме: перебудова економіки країни, яка знаходячись в ізоляції від імпорту й 
зовнішніх інвестицій, шукає внутрішні джерела фінансування. Також почина-
ють більш ефективно витрачатись бюджетні кошти. Кредитори, щоб не втра-
тити все, погоджуються на реструктуризацію боргів, більш довгі виплати або 
відмовляються від відсотків. Неконкурентноспроможні компанії зазначають 
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краху, залишаються найсильніші. Таким чином, дефолт – надзвичайно болю-
чий процес, але він необхідний для оздоровлення економіки. 

На сьогодні в Україні склалася надзвичайно важка економічна ситуація, 
яка обумовлюється зовнішніми і внутрішніми факторами і може мати катастро-
фічні наслідки у політичній, соціальній, фінансовій, банківській і виробничій 
сферах. За період незалежності Україна мала два випадки дефолту – у 1998 і 2000 
роках. Розмови експертів про можливість дефолту України знову почалися, коли 
набирала обертів світова фінансова криза. За даними агентства Bloomberg у 2011 
році Україна потрапила до списку 18 країн, яким загрожує дефолт.  

У 2016 році знову заговорили про дефолт України, у цьому стані країна за-
лишається і до цього дня. Валовий зовнішній борг України на кінець 2019 року 
зріс у порівнянні з минулим роком на $7,029 мільярдів (6,1%) – до $121,739 міль-
ярдів. Як відзначили в НБУ, щодо ВВП борг України становить 78,6% [4]. 

Дискусії про оголошення дефолту виникають в Україні регулярно. Утім, 
до конкретних рішень вони ще жодного разу не призводили. У березні 2020 
року тему знову актуалізував депутат «Слуги народу» О. Дубінський, який по-
відомив про нібито відмову Міжнародного Валютного Фонду давати Україні 
новий кредит і заявив, що у зв’язку з цим у травні можливий дефолт. 

Різке знецінення гривні, пікові виплати України за зовнішнім боргом, 
падіння фондових ринків і розмови про початок нової світової економічної 
кризи лише посилюють побоювання щодо реалістичності такого сценарію. 

У Національному банку у відповідь на поновлення дискусій про дефолт 
запевняють, що жодних підстав для цього немає. Попри усі проблеми, україн-
ська економіка нині почувається набагато краще, ніж під час кризових 2008 і 
2014 років і що наразі в економіці України немає таких дисбалансів, які були 
тоді, коли країна увійшла в кризу 2008 року, наприклад, з інфляцією у 22% і з 
дефіцитом поточного рахунку майже 10%. Зараз дефіцит 2% і інфляція 2%. 
Крім того, немає таких проблем в банківській системі і в енергетичному сек-
торі, які були в 2014 році [5]. 

Отже, чітко визначеного в нормативно-правових актах поняття дефолту 
не існує, воно визначається і досліджується науковцями, правниками, крім то-
го, дослідники наводять класифікацію дефолту, спираючись на власні дослі-
дження та міжнародний досвід. Дефолт являється надзвичайно негативним 
явищем і має велику кількість негативних наслідків, але назвати його суто не-
гативним явищем не можна, оскільки він має й певні плюси, які можуть дати 
поштовх для нового шляху розвитку держави. 

 
Список літератури 
1. Антоненко О. І. До питання сутності та наслідків суверенного дефолту. Бізнес Інформ. 2012. № 9. С. 74-

77. URL: //nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2012_9_12 (дата звернення: 28.04.2020). 
2. Moody’s Global Credit Research. Sovereign Default and Recovery Rates, 1983-2007. URL: 

https://www.moodys.com/sites/products/DefaultResearch/2007100000482445.pdf (дата звернення: 30.04.2020). 
3. Загородній А., Вознюк Г., Смовженко Т. Фінансовий словник. 3-тє вид. К. : Т-во «Знання», 2000. 587 с. 
4. Гіперінфляція і втрачені десятиліття: чим Україні загрожує дефолт. URL : https://prm.ua/giperinflyatsiya-i-

vtracheni-desyatilittya-chim-ukrayini-zagrozhuye-defolt/ (дата звернення: 30.04.2020). 
5. Що таке дефолт і чим він загрожує. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/news-51944642 (дата звернення: 

1.05.2020). 



80 

УДК 349.3 
Чалкова І. Ю., студентка гр. СР-171 
Науковий керівник: Чічкань М. В., к.ю.н., доцент, доцент кафедри тру-

дового права, адміністративного права та процесу 
Чернігівський національний технологічний університет 
(м. Чернігів, Україна)  
 

ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ 
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Відповідно положень Основного Закону України наша держава є суве-

ренною і незалежною, демократичною, соціальною та правовою. Людина, її 
життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Укра-
їні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії ви-
значають зміст і спрямованість діяльності держави. Утвердження і забезпечен-
ня прав і свобод людини є головним обов'язком держави [1]. На основі таких 
базових положень формується та розвивається національне законодавство, ви-
значаються його пріоритети та шляхи вдосконалення. 

Слід визнати, що в сучасних умовах, якість та рівень системи соціального 
захисту має надважливе значення як для всього українського суспільства, так і 
для кожної окремо взятої особи. Право на соціальний захист проголошено та ви-
значено у статті 46 Конституції, зокрема, громадяни мають право на соціальний 
захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимча-
сової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від 
них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом. Це 
право гарантується загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням 
за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а та-
кож бюджетних та інших джерел соціального забезпечення; створенням мережі 
державних, комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними. 
Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існу-
вання, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, 
встановленого законом [1]. Отже, Основним Законом передбачено право на соці-
альний захист, а також гарантії його забезпечення, однією з яких визначено зага-
льнообов’язкове державне соціальне страхування. 

Принципи, види та загальні правові засади загальнообов’язкового дер-
жавного соціального страхування визначені Основами законодавства України 
про загальнообов’язкове державне соціальне страхування – Законом України 
від 14 січня 1998 року. Завданням вищезазначеного законодавства є встанов-
лення гарантій щодо захисту прав та інтересів громадян, які мають право на 
пенсію, а також на інші види соціального захисту, що включають право на за-
безпечення їх у разі хвороби, постійної або тимчасової втрати працездатності, 
безробіття з незалежних від них обставин, необхідності догляду за дитиною з 
інвалідністю, хворим членом сім’ї, смерті громадянина та членів його сім’ї 
тощо. Залежно від страхового випадку передбачено такі види загальнообов'яз-
кового державного соціального страхування: пенсійне страхування; страху-
вання у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності; медичне страхування; 
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страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворю-
вання, які спричинили втрату працездатності; страхування на випадок безро-
біття; інші види страхування, передбачені законами України[2]. 

Таким чином, загальнообов’язкове державне пенсійне страхування є од-
ним з видів загальнообов'язкового державного соціального страхування, а от-
же так само є конституційною гарантією права на соціальний захист.  

Погоджуємося з тим, що будь-яка демократична держава повинна бути 
активним суб’єктом пенсійних правовідносин і не може самоусунутися від ма-
теріального забезпечення своїх громадян у разі досягнення ними пенсійного 
віку, настання інвалідності або у зв’язку з втратою годувальника, особливо 
тих, які своєю працею сприяли розвитку держави та суспільства. 

Законодавчою основою пенсійного страхування став Закон України від 
09.07.2003 року «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» роз-
роблений відповідно до Конституції України та Основ законодавства України 
про загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Цим Законом визна-
чаються принципи, засади і механізми функціонування системи загальнообов'яз-
кового державного пенсійного страхування, призначення, перерахунку і виплати 
пенсій, надання соціальних послуг з коштів Пенсійного фонду, що формуються 
за рахунок страхових внесків роботодавців, бюджетних та інших джерел, перед-
бачених цим законом, а також регулює порядок формування Накопичувального 
пенсійного фонду та фінансування за рахунок його коштів видатків на оплату до-
говорів страхування довічних пенсій або одноразових виплат застрахованим осо-
бам, членам їхніх сімей та іншим особам, передбаченим цим Законом. Зміна умов 
і норм загальнообов'язкового державного пенсійного страхування здійснюється 
виключно шляхом внесення змін до цього Закону [2]. 

Цей Закон регулює відносини, що виникають між суб'єктами системи за-
гальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Дія інших нормати-
вно-правових актів може поширюватися на ці відносини лише у випадках, пе-
редбачених цим законом, або в частині, що не суперечить цьому Закону [2]. 

Загальнообов'язкове державне пенсійне страхування здійснюється за 
принципами: 

- законодавчого визначення умов і порядку здійснення загальнообов'яз-
кового державного пенсійного страхування; 

- обов'язковості страхування осіб, які працюють на умовах трудового до-
говору (контракту) та інших підставах, передбачених законодавством, а також 
осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, фізичних осіб - підприємців; 

- права на добровільну участь у системі загальнообов'язкового пенсійно-
го страхування осіб, які відповідно до цього закону не підлягають загальноо-
бов'язковому державному пенсійному страхуванню; 

- заінтересованості кожної працездатної особи у власному матеріальному 
забезпеченні після виходу на пенсію; 

- рівноправності застрахованих осіб щодо отримання пенсійних виплат 
та виконання обов'язків стосовно сплати страхових внесків на загальнообов'яз-
кове державне пенсійне страхування; 

- диференціації розмірів пенсій залежно від тривалості страхового стажу 
та розміру заробітної плати (доходу); 
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- солідарності та субсидування в солідарній системі; 
- фінансування видатків на виплату пенсій, надання соціальних послуг за 

рахунок страхових внесків, бюджетних коштів і коштів цільових фондів; 
- спрямування частини страхових внесків до накопичувальної системи 

пенсійного страхування для здійснення оплати договорів страхування довічної 
пенсії і одноразової виплати залежно від розмірів накопичень застрахованої 
особи з урахуванням інвестиційного доходу; 

- державних гарантій реалізації застрахованими особами своїх прав, пе-
редбачених цим законом; 

- гласності, прозорості та доступності діяльності Пенсійного фонду; 
- обов'язковості фінансування за рахунок коштів Пенсійного фонду ви-

трат, пов'язаних з виплатою пенсій та наданням соціальних послуг, в обсягах, 
передбачених цим Законом; 

- цільового та ефективного використання коштів загальнообов'язкового 
державного пенсійного страхування; 

- відповідальності суб'єктів системи загальнообов'язкового державного 
пенсійного страхування за порушення норм цього Закону, а також за невико-
нання або неналежне виконання покладених на них обов'язків. 

Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джере-
лом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожитково-
го мінімуму, встановленого законом [2]. 

Система пенсійного забезпечення в Україні складається з трьох рівнів. 
Перший рівень - солідарна система загальнообов'язкового державного 

пенсійного страхування (далі - солідарна система), що базується на засадах со-
лідарності і субсидування та здійснення виплати пенсій і надання соціальних 
послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду на умовах та в порядку, передба-
чених цим законом. 

Другий рівень – накопичувальна система загальнообов'язкового держав-
ного пенсійного страхування (далі - накопичувальна система пенсійного стра-
хування), що базується на засадах накопичення коштів застрахованих осіб у 
Накопичувальному фонді або у відповідних недержавних пенсійних фондах - 
суб'єктах другого рівня системи пенсійного забезпечення та здійснення фінан-
сування витрат на оплату договорів страхування довічних пенсій і одноразо-
вих виплат на умовах та в порядку, передбачених законом. 

Третій рівень - система недержавного пенсійного забезпечення, що базу-
ється на засадах добровільної участі громадян, роботодавців та їх об'єднань у 
формуванні пенсійних накопичень з метою отримання громадянами пенсійних 
виплат на умовах та в порядку, передбачених законодавством про недержавне 
пенсійне забезпечення [2]. 

Результати аналізу реформування пенсійної системи в сучасних умовах 
суспільно-економічного розвитку свідчать про необхідність коригування про-
цесів подальшого проведення пенсійної реформи з урахуванням соціально-
економічного становища в країні. Вирішення зазначеного питання неможливе 
без комплексного підходу, коли темпи пенсійної реформи мають бути узго-
джені з темпами економічного розвитку держави, реформами рівня життя і до-
ходів населення, податкової реформи, розвитком фондового ринку тощо. Здій-
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снення пенсійної реформи, насамперед державно-управлінського впливу на ін-
ституційну сферу (створення та розвиток відповідної нормативно-правової ба-
зи й окремих суб’єктів процесу, посилення їхньої відповідальності тощо); со-
ціально-економічній сфері (забезпечення ефективного розвитку економіки, 
фондового ринку, зменшення «тінізації» економіки тощо); у соціальній сфе-
рі(проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи для різних вікових група 
населення, підвищення фінансової та правової обізнаності населення у питан-
нях пенсійного забезпечення, подолання недовіри до недержавного сегмента 
пенсійної системи тощо) [3]. 

Отже, в сучасних умовах, загальнообов’язкове державне пенсійне стра-
хування є тим необхідним елементом у системі державних гарантій, який, за 
умов якісного правового регулювання, дозволить певному колу осіб реалізува-
ти своє конституційне право на соціальний захист при настанні найбільш по-
ширених соціальних ризиків. 
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ДОКАЗИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ 
 
Реалізація прав, свобод та законних інтересів учасників адміністративно-

го процесу за Кодексом адміністративного судочинства України (далі – КАС 
України) потребує значних зусиль усіх державних органів і в першу чергу ор-
ганів, уповноважених законом на виконання завдань адміністративного судо-
чинства. Основним змістом адміністративно - процесуальної діяльності є ро-
бота з доказами, а саме їх збирання, перевірка, оцінка, прийняття рішення та 
його обґрунтування.  

Поняття доказів та проблеми доказування у адміністративному процесі 
розглядали у своїх працях такі українські вчені як, Ю. П. Аленін, 
С. А. Альперт, В. П. Бахін, В. І. Бояров, Т. В. Варфоломеєва, В. І. Галаган, 
В. Г. Гончаренко, Ю. М. Грошевий, А. Я. Дубинський, В. С. Зеленецький, 
А. В. Іщенко, Н. С. Карпов, Є. Г. Коваленко, І. П. Козаченко, В. С. Кузьмичов, 
В. К. Лисиченко, Є. Д. Лук’янчиков, В. Т. Маляренко, М. М. Михеєнко, 
В. Т. Нор, М. А. Погорецький, В. О. Попелюшко, М. В. Салтєвський, 
С. М. Стахівський, В. М. Тертишник, Л. Д. Удалова, В. П. Шибіко, 
М. Є. Шумило та інші. 
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Згідно зі статтею 69 КАС України доказами в адміністративному судо-
чинстві є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність 
або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення осіб, які бе-
руть участь у справі, та інші обставини, що мають значення для правильного 
вирішення справи. Ці дані встановлюються судом на підставі пояснень сторін, 
третіх осіб та їхніх представників, показань свідків, письмових і речових дока-
зів, висновків експертів [1]. 

На думку А.Т. Комзюка, В.М. Бевзенка та P.C. Мельника, можна зробити 
такі висновки про ознаки доказів: 

- докази - це будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює на-
явність або відсутність оспорюваних обставин; 

- докази як відомості про факти являють собою відображення реальних 
фактів, є їх відтворенням, що дає змогу говорити про властивість цих фактів 
уже після того, як вони стали надбанням минулого; 

- докази можуть бути представлені в різній формі. Так, фактичні дані, що 
мають значення для правильного вирішення справи, можуть бути отримані 
(встановлені) судом на підставі пояснень сторін, третіх осіб і їх представників, 
показань свідків, письмових та речових доказів, висновків експертів; 

- докази отримуються у встановленій процесуальним законом формі. Не-
дотримання (порушення) форми отримання доказів зумовлює те, що вони під 
час вирішення судом справи не будуть братись до уваги; 

- докази, які використовують для прийняття об'єктивного, повного й за-
конного рішення в адміністративній справі, мають відповідати певним вимо-
гам, тобто докази мають бути належними та допустимими; 

- жоден доказ, який містить інформацію про предмет доказування (об-
ставини публічно-правового спору), не має для суду наперед встановленої си-
ли [2, с. 57]. 

До доказів в адміністративному судочинстві пред'являються ті ж вимоги, 
що і в інших процесуальних галузях: докази повинні бути законними, допус-
тимими і належними. 

Законність доказів передбачає, що докази, одержані з порушенням зако-
ну, судом при вирішенні справи не беруться до уваги. 

Належність доказів полягає у тому, що суд приймає лише докази, які міс-
тять інформацію щодо предмету доказування. Суд не бере до розгляду докази, які 
не стосуються предмета доказування. Сторони мають право обґрунтовувати на-
лежність конкретного доказу для підтвердження їхніх вимог або заперечень. 

Допустимість доказів означає, що обставини, які за законом повинні бу-
ти підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися 
ніякими іншими засобами доказування, крім випадків, коли щодо таких обста-
вин не виникає спору. 

Тягар доказування в адміністративному судочинстві за загальним прави-
лом розподіляється наступним чином: кожна сторона повинна довести ті об-
ставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, якщо інший порядок 
розподілу обов'язків по доведенню не встановлено КАС України. 

Такий порядок, наприклад, передбачено в адміністративних справах про 
протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень, в 
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яких обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездія-
льності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністратив-
ного позову. 

Це так звана «презумпція винуватості». Під цим поняттям в адміністра-
тивному судочинстві розуміють припущення, закріплене в КАС України, що 
визнає правомірним такий процесуальний порядок, відповідно до якого суб'єкт 
владних повноважень зобов'язаний довести правомірність свого рішення, дії 
чи бездіяльності, подаючи суду необхідні докази (у тому числі й на вимогу по-
зивача). Презумпція винуватості зобов'язує суб'єкта владних повноважень не 
лише довести законність свого рішення, дії чи бездіяльності, а й спростувати 
твердження позивача про порушення його прав, свобод чи інтересів. Презумп-
ція винуватості є фактично додатковим засобом забезпечення верховенства 
права, оскільки позивачу може бракувати юридичної освіти чи необхідних 
правових знань, щоб кваліфіковано довести у суді правоту своєї позиції. Як 
правило, основна частина доказів у справі перебуває у відповідача, тому пози-
вач може бути позбавлений можливості надати певні документи на підтвер-
дження своїх вимог Крім цього, громадянин може бути необізнаний з бюрок-
ратичним механізмом, властивим певному державному органу, тому він, як 
позивач, може не у повній мірі уявляти, які саме документи підтвердять його 
правоту у справі [3, с. 79]. 

Таким чином, враховуючи вищевикладене приходимо до висновку, що 
доказами в адміністративному судочинстві є будь-які фактичні дані, на підста-
ві яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують 
вимоги й заперечення осіб, які беруть участь у справі, та інші обставини, що 
мають значення для правильного вирішення справи, адже саме на їх основі 
ґрунтується повне, всебічне та об'єктивне з'ясування обставин кожної справи. 
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Питання застосування заходів відповідальності чи здійснення превенти-

вних чи інших заходів покарання щодо заняття проституцією в Україні є відк-
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ритим. Проблема полягає у тому, що в суспільстві існує дві думки стосовно 
статусу проституції: перша – повна заборона проституції шляхом покарання 
через застосування заходів кримінальної або адміністративної відповідальнос-
ті, тобто криміналізувати; друга – на законодавчому рівні дозволити проститу-
цію, надати їй особливий статус, тобто декриміналізувати.  

Говорячи про досвід нашої країни, слід зазначити, що українське законо-
давство ще не є в повній мірі усталеним щодо регулювання застосування заходів 
відповідальності за заняття проституцією. Проституція як протиправне діяння 
тривалий час регулювалася відповідно до Кримінального кодексу України, тобто 
особи піддавались кримінальній відповідальності, проте у 2006 році кримінальна 
відповідальність за проституцію трансформувалася в адміністративну відповіда-
льність. Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення ст. 
(181-1) заняття проституцією - тягне за собою попередження або накладення 
штрафу від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ті 
самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного 
стягнення, - тягнуть за собою накладення штрафу від восьми до п'ятнадцяти не-
оподатковуваних мінімумів доходів громадян [1]. Таким чином держава намага-
ється захистити моральні засади суспільства. Слід визнати, що дана заборона не є 
дієвою, бо кількість порушень у даній сфері не зменшується.  

Офіційно держава вживає заходи щодо попередження чи застосування по-
карань за заняття проституцією. Проте проституція вже давно знаходиться під 
неофіційним контролем («дахом») правоохоронних органів. Гроші від такого ко-
нтролю поповнюють кишені чиновників і державних службовців, а не скарбницю 
держави [2, с. 29]. Як зазначають самі правоохоронці під час анонімних інтерв’ю, 
середній «внесок» по м. Києву з «шалману» складає близько 20 тисяч гривень на 
місяць. 15-20 тисяч платить сутенер з траси, у якого працює 10 «дівчаток». Гроші 
надходять оперативним співробітникам або безпосередньо начальнику управлін-
ня. У деяких випадках платять безпосередньо начальнику Департаменту по боро-
тьбі зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми МВС України. Потім началь-
ники розподіляють гроші між СБУ, прокуратурою, внутрішньою службою безпе-
ки, щоб ті «закривали очі» на даний факт. Частина цих грошей потім спрямову-
ється на «верхівки», аж до найвищих кабінетів у Міністерстві внутрішніх справ 
[3]. Це вказує на те, що наше законодавство не є досконалим щодо притягнення 
до відповідальності державних службовців.  

Останнім часом значний розвиток отримала дитяча та підліткова проститу-
ція. Заняття проституцією підлітком – це неодноразовий (не менше двох разів) 
вступ дівчини, якій не виповнилося 18 років, у статеві стосунки за винагороду з 
особою чоловічої статі. Дослідження показують, що мотиви заняття проституці-
єю, шляхи залучення до проституції дівчаток-підлітків можуть бути найрізнома-
нітнішими: бажання вижити в складних економічних умовах; заробити гроші 
найбільш «простим» і легким способом; насильницькі дії батьків, які спонукають 
дівчинку до проституції; наслідування прикладу дорослих повій (матері, сестри, 
знайомих жінок), приклад подруг [4, с. 63-64]. Тому я вважаю, що було б доречно 
притягувати до адміністративної відповідальності і неповнолітніх осіб.  

За різними даними кількість осіб, які працюють у цій сфері коливається 
від 43 до 80 тисяч [2, с. 29, 5]. Проте ці дані не слід вважати точними, бо кіль-
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кість людей набагато більша, оскільки далеко не всі факти заняття проституці-
єю відомі працівникам правоохоронних органів.  

У різних країнах світу відношення до факту заняття проституцією різне. 
Хоча формально більшість країн-членів ЄС забороняють будь-яку «експлуата-
цію проституції», на практиці у більшості країн проституція регулюється, ви-
ходячи, зокрема, з інтересів забезпечення громадського порядку та охорони 
здоров’я [6, с. 460]. Статистика показує, що в країнах, де проституція легалізо-
вана, кількість осіб, які зайняті в даній сфері є значно більша. Наприклад, у 
Німеччині проституцією займаються більше 420 000 жінок і чоловіків. Також 
проституція легалізована у таких країнах як Австралія, Греція, Швейцарія, Із-
раїль, Туреччина, Перу, Еквадор та ін. Є ряд країн, де проституція перебуває в 
обмеженій легалізації, тобто проституція не вважається злочином, але за зако-
ном караються дії, спрямовані на втягнення жінок до проституції. Таке зако-
нодавство запроваджене у Великій Британії, Бельгії, Канаді, Індії, Угорщині 
[6, с. 459]. В Україні адміністративні провадження за заняття проституцією 
можуть бути початі лише щодо жінок.  

Проаналізувавши законодавче ставлення різних країн до проституції, мо-
жемо стверджувати, що боротьба з нею є малоефективною, бо, в першу чергу, 
проституція є проблемою не законодавчою, а суспільною. Надання сексуальних 
послуг є практикою різних країн і не залежить від економічного чи політичного 
становища. Хоча у країнах третього світу це явище є більш поширеним.  

В Україні є пропозиції про повну легалізацію проституції. Так, у 2015 р. 
в Парламенті був зареєстрований законопроект, спрямований на регулювання 
проституції; у ньому також було зафіксовано визначення відповідного терміна, 
визначена діяльність повій та діяльність секс-закладів, визначені гарантії соці-
ального захисту повій [7]. Проте такий проект не набрав відповідну кількість 
голосів, в наслідок чого його не було прийнято.  

Неоднозначними є й позиції різних груп у суспільстві, щодо доцільності 
легалізації або посилення відповідальності за заняття проституцією. Так, у бе-
резні 2018 року в центрі Києва відбувся марш за легалізацію секс-послуг і ска-
сування статті 181-1 КУпАП. Організаторами акції виступили БО «Всеукраїн-
ська Ліга «Легалайф» та МБФ «Альянс громадського здоров'я», які побували 
біля будівель Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та Адмініс-
трації президента України з гаслами «Свободу секс-працівникам!» і «Робота, а 
не злочин!» [8]. Проте не всі прийняли таку подію з радістю. Так, негативно на 
неї відреагувала Коаліція протидії торгівлі жінками. Тобто думки з приводу 
статусу проституції в суспільстві розходяться.  

З одного боку, заняття відповідним видом діяльності не є корисним для су-
спільства. Адже сприяє поширенню різних хвороб, розтлінню неповнолітніх, 
криміналізації внаслідок примушування до вступу в статевий зв’язок тощо.  

Особа, яка займається проституцією може бути носієм тяжких захворю-
вань. Тому виникає питання про доцільність якщо не декриміналізації прости-
туції, то хоча б мінімального контролю з боку держави за діяльністю осіб, що 
надають відповідні послуги.  

Таким чином, можна стверджувати, що питання відповідальності за за-
няття проституцією є актуальним в українському суспільстві. Варто виділити 
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ряд проблем, що виникають у цій сфері. По-перше, виходячи з того, що відпо-
відним видом діяльності займаються особи, які не досягли повноліття, доціль-
но передбачити можливість застосування заходів адміністративної відповіда-
льності за ст. 181-1 КУпАП і до неповнолітніх та внести відповідні зміни у ст. 
13 Кодексу.  

По-друге, на сьогодні суб’єктом правопорушення, передбаченого ст. 
181-1 КУпАП визнаються лише жінки, хоча фактично відповідним видом дія-
льності займаються й особи чоловічої статті. У зв’язку з цим суб’єктом даного 
правопорушення варто визнати й чоловіків.  

По-третє, суми штрафних санкцій, які передбачені за заняття проститу-
цією є однозначно недостатніми для покарання порушників та припинення ві-
дповідних протиправних проявів.  

По-четверте, варто передбачити в законодавстві ряд примусових превен-
тивних заходів до осіб, які затриманні за заняття проституцією, зокрема: про-
ведення виховних бесід, обов’язковий медичний огляд тощо. Це дозволить не 
лише попереджати правопорушення, але й вивчати реальні причини та умови, 
що сприяють його вчиненню, та застосовувати більш дієві заходи щодо при-
пинення правопорушення, передбаченого ст. 181-1 КУпАП.  
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ДО ПИТАННЯ ПРО СУДОВИЙ ЗАХИСТ ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН І 
СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 
Громадяни України протягом років є свідками чисельних порушень до-

звільного законодавства у сфері господарювання, коли недобросовісні підпри-
ємці та окремі фізичні особи / групи осіб самовільно проводять будівельні ро-
боти, заготовляють деревину, видобувають корисні копалини або вчиняють 
порушення будівельного, екологічного та іншого законодавства в процесі реа-
лізації прав за виданими їм дозвільними документами. Захист прав та інтересів 
громадян, які потерпають від таких правопорушень, не завжди є ефективним. 

Дослідження судової практики останніх років дозволяє стверджувати, 
що більш високою є ймовірність захисту прав потерпілих осіб у судах цивіль-
ної юрисдикції, ніж в адміністративних або господарських судах. Так, Каса-
ційний цивільний суд у складі Верховного Суду фактично визнавав право су-
сідів позиватися стосовно самочинного будівництва (перебудови) у багатоква-
ртирному будинку (справа № 642/6010/16-ц, постанова від 29 січня 2020 р.); 
Велика Палата Верховного Суду не заперечила право співвласника однієї з 
квартир у будівлі на захист його порушених культурних прав як члена громади 
м. Львова шляхом подання позову до архітектурно-будівельної інспекції про 
визнання протиправною й скасування реєстрації декларації про готовність до 
експлуатації іншої квартири в будинку (постанова від 19 червня 2019 р. у 
справі № 813/4993/15). За останні роки аналогічних прикладів в адміністрати-
вному чи господарському судочинстві значно менше, можна навіть стверджу-
вати, що вони є поодинокими. Наприклад, постанова ВС від 10 січня 2019 р. у 
справі №826/4177/14, постанова Шостого апеляційного адміністративного су-
ду від 11 червня 2019 р. у справі № 826/9175/1. 

Більш показовою для аналізованої категорії судових спорів є позиція ад-
міністративних судів, напрацьована ще Вищим адміністративним судом Укра-
їни, яка продовжує застосовуватися судами адміністративної юрисдикції, Вер-
ховним Судом. У постанові ВАСУ від 27 вересня 2017 р. у справі № 
К/800/18824/17 за позовом до ДАБІ України про визнання протиправним та 
скасування дозволу на виконання будівельних робіт суд визнав, що з огляду на 
суб’єктний склад учасників правовідносин, що виникли у зв’язку з видачею 
дозволу на виконання будівельних робіт, юридичні права та обов’язки такий 
дозвіл створює безпосередньо для замовника робіт. Позивач не є учасником 
правовідносин, які виникли у зв’язку з отриманням дозволу, безпосередньо 
для позивача оскаржений дозвіл не створює жодних суб’єктивних прав та 
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обов’язків. Тому він не має права на захист у той спосіб, який зазначено в по-
зовній заяві [1]. Розглядаючи справу № 809/437/17 за позовом Міжнародної 
благодійної організації «Екологія-Право-Людина» до Управління екології і 
природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації про 
визнання протиправною бездіяльності відповідача щодо не вчинення дій для 
анулювання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами, визнання протиправним та скасування дозволу на 
викиди (постанова КАС у складі Верховного Суду від 30 жовтня 2018 р.), суд 
дійшов висновку, що суб’єктом звернення до суду з позовом про анулювання 
документа дозвільного характеру може виступати відповідний дозвільний ор-
ган, але не інші суб’єкти. 

Загалом судова практика засвідчує суперечливе ставлення Верховного 
Суду до питання про можливість судового захисту інтересів громадян та юри-
дичних осіб, які не є учасниками дозвільних відносин у сфері господарювання, 
від порушень зі сторони учасників цих відносин, а також інтересів господа-
рюючих суб’єктів, які претендують на отримання дозвільних документів, що 
видаються іншим підприємцям. За нашим спостереженням, це є результатом: 

1) ігнорування законного інтересу потерпілих громадян як предмета 
процесуального захисту або неоднозначного тлумачення поняття інтересу, що 
підлягає судовому захисту, в конкретних судових справах (частіше суди акце-
нтують на недоведеності фактів порушення прав позивачів, не обговорюючи 
можливого порушення інтересів); 

2) невизнання домагання позивачів (суб’єктів господарювання) отримати 
дозвільний документ предметом судового захисту у справах про скасування 
дозвільних документів, виданих іншим особам. Достатньо показовою в цьому 
відношенні є постанова Касаційного господарського суду у складі Верховного 
Суду від 28 листопада 2018 р. у справі № 910/1738/18: позивачу було відмов-
лено у видачі дозволу на користування тією ділянкою надр, на яку отримав до-
звіл відповідач, тому суд відмовив у визнанні відповідного спеціального до-
зволу на користування надрами недійсним. 

Суди неоднозначно розуміють і тлумачать поняття інтересу, який підля-
гає юрисдикційному захисту. При цьому завданнями і господарського, і циві-
льного, й адміністративного судочинства закон визнає захист не тільки прав, а 
й інтересів фізичних і юридичних осіб (ч. 1 ст. 2 КАСУ, ч. 1 ст. 2 ЦПК, ч. 1 ст. 
2 ГПК). Цивільний кодекс України (ч. 2 ст. 15) закріплює право на захист інте-
ресу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства. Право 
на захист законних інтересів суб’єктів господарювання та споживачів також 
передбачається у Господарському кодексі України (ст. 20).  

Поняття інтересу (законного інтересу, охоронюваного законом інтересу) 
достатньо глибоко досліджено в науках цивільного права та цивільного проце-
суального права (наприклад, такими вченими, як Гурвич М.А., Малеїн Н.С., 
Грибанов В.П., Малько О.В., Кройтор В.А., Тихомиров Ю.О., Михайлов С.В., 
Гетманцев М.О., Венедіктова І.В., Ромовська З.В., Чепис О.І.). Дослідники 
пропонують численні визначення інтересу / законного інтересу, його класифі-
кації, ознаки. Частково їх напрацювання знайшли своє втілення і в правових 
позиціях Верховного Суду та Конституційного Суду України про законний ін-
терес (рішення КСУ від 1 грудня 2004 р. № 18-рп/2004, постанова Верховного 



91 

Суду від 20 лютого 2019 р. у справі № 522/3665/17). За дослідженням Венедік-
тової І.В. [2, с. 121], визначення інтересу, надане КСУ, не зовсім відповідає 
доктринальним думкам, висловленим в науковій літературі, які в свою чергу, є 
також неоднозначними і дискусійними. 

До прикладу, КСУ визначив інтерес як прагнення (не юридичну можли-
вість) до користування у межах правового регулювання конкретним матеріа-
льним та/або нематеріальним благом. У науці цивільного права висловлюєть-
ся, серед інших, аналогічний підхід до розуміння інтересу - як прагнення 
суб’єкта задовольнити соціально-економічні потреби, як простий юридичний 
дозвіл здійснювати в процесі реалізації юридично значимі дії [3, с.130-131]. 
Однак більш вірною й обґрунтованою видається позиція Ромовської З.В. про 
те, що інтерес створює його носію можливість діяти певним чином, претенду-
вати на поведінку певної особи. Тому інтерес виникає, реалізується і припиня-
ється тільки як суспільне відношення, а також він є передумовою виникнення, 
розвитку та припинення суб’єктивного права [4, с.75]. Низка дослідників та-
кож указує на те, що інтерес здійснюється для досягнення соціальних благ [5, 
с.162], або являє собою своєрідну спонукальну потребу, яка змушує потенцій-
ного учасника відповідних правовідносин діяти певним чином задля фактичної 
реалізації свого прагнення отримати конкретне благо [6, с.39], або своєю сут-
тю має бажання суб’єкта бути учасником суспільного відношення, що опосе-
редковує вигідне оптимальне задоволення потреби [7]. У числі ознак охоро-
нюваного законом інтересу вказується на його допустимість лише в суспіль-
них відносинах, і те, що він є передумовою виникнення, розвитку та припи-
нення суб’єктивного права [8, с. 149-150]. 

Варто зауважити, що означені характеристики інтересу знайшли відо-
браження у правовій позиції Верховного Суду про законний інтерес, який під-
лягає судовому захисту в адміністративному судочинстві. У постанові Верхо-
вного Суду від 20 лютого 2019 р. у справі № 522/3665/17 указується на 
пов’язаність законного інтересу з конкретним матеріальним або нематеріаль-
ним благом та його визначеність; Верховний Суд розуміє інтерес як певне пра-
гнення (домагання правового характеру), спрямоване на конкретне матеріаль-
не чи нематеріальне благо. 

Застосовуючи викладені наукові висновки, варто визнати, що прагнення 
суб’єктів господарювання отримати дозвільний документ може захищатися у 
такий спосіб, як скасування (визнання протиправним) дозвільного документа, 
отриманого іншим суб’єктом стосовно того ж об’єкта. Важко визнати відсут-
ність інтересу такого суб’єкта господарювання в набутті дозвільного докумен-
та за обставин, коли стосовно бажаного об’єкта дозвільний документ уже ви-
дано, у той час як позивачу було в цьому відмовлено або його заява залишена 
без розгляду. Очевидним є той факт, що за наявності виданого дозвільного до-
кумента інший суб’єкт господарювання не може на нього претендувати, а зна-
чить, що і свій інтерес у набутті відповідного права на господарську операцію 
за дозвільним документом він не зможе реалізувати без попереднього скасу-
вання виданого дозвільного документа. 

Крім того, достатньо контраверсійною видається ситуація, коли дозвіль-
ний орган неправомірно видав дозвільний документ, але з причин подання по-
зову про скасування останнього конкурентом володільця дозвільного докуме-
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нта, а не цим органом, документ залишається в силі. У подібних ситуаціях до-
звільний орган, як і володілець дозвільного документа, не будуть заявляти по-
зов про скасування виданого дозвільного документа. Логічним є питання про 
те, які ж суб’єкти і на яких підставах, з огляду на позицію Верховного Суду, 
можуть зупиняти протиправні дії осіб, які неправомірно отримали дозвільні 
документи. На жаль, прикладів ефективного захисту прав громадян в аналізо-
ваних ситуаціях судова практика не демонструє (крім сфери екології, що є 
предметом окремого дослідження). Як наслідок, у таких випадках незахище-
ним залишається і приватний інтерес окремих громадян чи підприємців, і пуб-
лічний інтерес у забезпеченні правового господарського порядку. 

На нашу думку, судова система має сприйняти напрацьоване в науці ро-
зуміння інтересу як прагнення до користування певним соціальним благом і 
більш коректно послуговуватися ним при вирішенні спорів, які виникають у 
дозвільних відносинах у сфері господарювання. Тим більше, що Верховний 
Суд використав його при розробці правової позиції про зміст законного інте-
ресу, який захищається адміністративним судом. 
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Порядок захисту права на ділову репутацію суб’єктів підприємницької 

діяльності виявляє правові проблеми, вирішення яких має значення не залежно 
від того, яким саме чином було порушено право на ділову репутацію зазначе-
них суб’єктів, і від того, які цивільно-правові способи попередження правопо-
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рушення використовуються. Ці проблеми постають поряд із тими, що стосу-
ються ключових понять у відповідній сфері і підстав відповідальності за по-
рушення досліджуваного нематеріального блага. 

Так, наприклад, детального розгляду заслуговує питання щодо строків 
позовної давності по вимогам щодо захисту права на ділову репутацію 
суб’єктів підприємницької діяльності. У ч. 2 ст. 258 Цивільного кодексу закрі-
плено правило, відповідно до якого позовна давність в один рік застосовується 
до вимог про спростування недостовірної інформації, поміщеної засобах масо-
вої інформації. У цьому разі позовна давність обчислюється від дня поміщення 
цих відомостей у ЗМІ або від дня, коли особа довідалась чи могла довідатися 
про ці відомості. Закріплення зазначеного положення безсумнівно заслуговує 
позитивної оцінки. 

Логіка необхідності присутності в цивільному законодавстві трьох само-
стійних запропонованих у нашому дослідженні складів правопорушення зо-
бов’язує задуматися про строк позовної давності, який є найбільш доцільним 
для кожного з них. 

Судові розгляди справ про цивільно-правову дифамацію (поширення відо-
мостей, що не відповідають дійсності, і принижують честь, гідність або ділову 
репутацію суб’єкта підприємницької діяльності) і дезінформацію (поширення 
неправдивих відомостей, які не паплюжать особу) передбачають визначену робо-
ту з встановлення істини по питанню про достовірність розголошених відомос-
тей. І, думається, чим менше часу на момент перенесення спору до судової зали 
пройде від події, яка слугувала його підставою, тим об’єктивніше спір буде розг-
лянуто. До того ж, після того як інформація була зроблена надбанням громадсь-
кості, негативні наслідки навряд чи заставлять себе довго чекати, - немає причин 
затягувати і з захистом від порушення, інше може слугувати свідченням недо-
бросовісності позивача, необхідна також і підстраховка відповідача від невипра-
вдано довготривалого знаходження під загрозою пред’явлення позову. 

Правило про річний строк позовної давності за вимогами, пов’язаними з 
поширенням недостовірної інформації в ЗМІ, здатне дисциплінувати суб’єкта 
захисту, зберегти відповідача в особі ЗМІ від можливих зловживань з боку по-
зивача, стимулювати типове упорядковане ведення внутрішньої документації в 
ЗМІ і не викликає нарікань. Якщо ж дезінформація отримує поширення будь 
яким іншим способом (розсилка листів, усне повідомлення на зборах публічно 
або декільком особам, констатація фактів в документах і т.п.) адекватним буде 
застосування загального строку позовної давності, оскільки тут розповсюджу-
вачі відомостей, що не відповідають дійсності, не здійснюючи як ЗМІ в якості 
основного виду діяльності безперервну подачу інформації суспільству, не від-
чувають і характерних для ЗМІ труднощів по зберіганню об’ємних підтвер-
джень розкритих даних. Говорячи про організації, які подають інформацію у 
вигляді документів, необхідно відмітити важливість відповідального відно-
шення таких розповсюджувачів до змісту відомостей, які поширюються. 

Таким чином, за вимогами, які випливають з оприлюднення будь якої 
неправди (в нашому випадку інформації, яка шкодить діловій репутації 
суб’єктів підприємницької діяльності) доцільним видається встановлення за-
гального трьохрічного строку позовної давності. 
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Що ж стосується дискредитації (умисного оприлюднення за відсутності 
громадського інтересу, відомостей, що паплюжать честь, гідність або ділову 
репутацію фізичної особи, навіть і відповідаючих дійсності), то тут немає не-
обхідності змінювати загальне правило щодо непоширення позовної давності. 
Істинність поширеної інформації в такому випадку позивачем під сумнів не 
ставиться, тобто мета її звірки з обставинами реальної дійсності у суду відсут-
ня. Все, що потрібно достовірно визначити, - це факт поширення відомостей, 
їх негативний характер і відсутність необхідності їх поширення з суспільно-
корисною метою. За таких задач не виникає і описаних вище перешкод, з яки-
ми необхідно мати справу при дифамації і дезінформації. 

Вжиття заходів щодо забезпечення позову, пов’язаного із захистом права на 
ділову репутацію суб’єкта підприємницької діяльності, у вигляді заборони (при-
пинення) подальшого поширення спірних відомостей про заявника (припустимо, 
вилучення тиражу газети або журналу, в яких такі відомості опубліковані або табу 
на поширення сюжетів телеканалом), за обґрунтованості таких заходів припинення 
видається логічним і прийнятним. Теоретична обґрунтованість застосування за-
безпечувальних заходів по категорії справ, яка аналізується не викреслює питання 
щодо їх необхідності. Вилучення тиражу періодичного видання, затримка друку 
або призупинення надходження в продаж надрукованого матеріалу може на 
якийсь строк паралізувати діяльність ЗМІ, зачепити інтереси третіх осіб (напри-
клад, тих, які очікують виходу конкретного номеру журналу з важливою для них 
інформацією). Такі заходи можуть призвести до колосальних збитків відповідача, 
а, як відомо, заходи по забезпеченню позову повинні бути співрозмірними вимо-
гам, які були заявлені позивачем. Тому не можна обійтись без прискіпливого розг-
ляду того, як виглядають забезпечувальні заходи в розрізі обставин, які склались. 
Безпроблемне забезпечення позову представимо у вигляді вилучення тиражу (за-
тримки друку, надходження до продажу) буклетів або листівок, присвячених ви-
ключно матеріалам, які оспорюються позивачем. Не пов’язане з ризиком істотних 
збитків і гальмуванням процесу випуску ЗМІ тимчасове неприйняття спірного тек-
сту до друку, однак малоймовірно, що про його зміст стане відомо на таких ранніх 
стадіях підготовки дифамації або дезінформації. 

Особливого значення набувають на сьогодні положення міжнародних 
правових актів щодо рівності приватних і публічних інтересів в сфері поши-
рення інформації, подібні до тих, які закріплені в ст. 10 Європейської конвен-
ції: «Кожний має право вільно виражати свою думку. Це право включає свобо-
ду притримуватися своєї думки і свободу отримувати і поширювати інформа-
цію і ідеї без будь якого втручання з боку публічної влади і незалежно від 
державних кордонів. <…> Здійснення цих свобод, яке накладає обов’язки і ві-
дповідальність може бути пов’язане з певними формальностями, умовами, об-
меженнями або санкціями, які передбачені законом і необхідні в демократич-
ному суспільстві», а саме, з метою «захисту репутації чи прав інших осіб, по-
передження поширення інформації, отриманої конфіденційно». 

Свобода не може не мати меж, не даремно французький юрист і філософ 
Шарль-Луї Монтеск’є визначав її як право робити все, що не заборонено зако-
нами, а Матіас Клаудіус (німецький письменник і журналіст) – як право роби-
ти все, що не нашкодить іншим [1, с. 487-488]. 
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Конституція України, з одного боку, гарантує свободу думки, слова і масо-
вої інформації, і накладає заборону на цензуру, примушування до відмови від 
своїх думок і переконань, утверджує право кожного вільно шукати, отримувати, 
передавати і поширювати інформацію будь яким способом, не забороненим за-
коном, а з іншого боку, – виступає гарантом недоторканості особистого життя, 
особистої і сімейної таємниці, захисту честі та гідності, таємниці листування, те-
лефонних розмов, поштових, телеграфних і інших повідомлень. Тому, уявляєть-
ся, важко дотримати балансу між зазначеними правовими настановами. 

На думку О.В. Мананнікова журналіст не зобов’язаний завжди зберігати 
нейтралітет, а навпаки, може і повинен висловлювати свою точку зору, при 
цьому збереження інституту свободи слова можна забезпечити лише при дер-
жавному захисті незалежних ЗМІ [2, с. 86]. Думається, однак, що суворе спо-
стереження за достовірністю відомостей, які поширюються будь якими 
суб’єктами (в тому числі і ЗМІ) є необхідним як в інтересах осіб, так і в інте-
ресах самого суспільства; тут складно проявити солідарність з автором, який 
називає відповідний контроль надмірним або лишнім [2, с. 87]. 

Отже, особа, яка прийняла рішення формувати громадську думку шля-
хом оприлюднення тієї чи іншої інформації, реалізуючи законне право, бере на 
себе також і відповідальність за недопущення введення в оману більшості 
громадян і заподіяння кому небудь шкоди. Від представників преси як від 
майстрів своєї справи, спеціалістів у відповідній сфері виправдано вимагати не 
менш, а можливо, навіть і більш відповідального підходу до верифікації інфо-
рмації, яка буде поширена; бажання подати сенсацію не може виправдати зне-
вагу етичних, професійних і, насамкінець, правових норм. 
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ЕТАПИ РОЗВИТКУ СІМЕЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 
 
Життя будь-якого соціуму неможливо уявити без сім’ї, адже загальнові-

домо, що сім’я є первинним осередком суспільства. Регулювання шлюбно-
сімейних та пов’язаних з ними відносин у кожний період часу здійснювалося 
різними нормативно-правовими актами чи звичаями. На сьогоднішній день ре-
гулятором сімейних відносин виступає сімейне право. Провідним нормативно-
правовим актом виступає Сімейний кодекс, який був прийнятий 10.01.2002 р. 



96 

Ухвалення Сімейного кодексу стало важливим етапом розвитку сімейного 
права в Україні. Метою нашого дослідження є визначення основних етапів 
становлення та розвитку сімейного права в Україні крізь призму розвитку пра-
вового регулювання шлюбно-сімейних відносин на території України. 

Першим етапом розвитку та зародження сімейного права були часи Ки-
ївської Русі. Для даного періоду насамперед є характерним монопольне право 
церкви на освячення шлюбу: з прийняттям християнства церква стала осеред-
ком, який утвердив моногамний шлюб. Як зазначає Т. Красвітна, діяльність 
церкви брала за основу візантійські кодекси та постанови вселеньких та поміс-
них соборів, доповнені постановами руських князів, у яких чітко зазначалися 
базові морально-етичні орієнтири. Варто звернути увагу на твердження О. По-
ліна, який зазначає, що у Руській Правді вперше піднято питання щодо прав 
спадкоємців, законнонародженої чи незаконнонародженої дитини [2]. 

Другим етапом у розвитку сімейного права став період від XVI століття - 
період дії Литовських статутів, які ґрунтувалися на нормах звичаєвого права та 
приписах німецьких, польських та чеських судебників. Як зазначає Н. Яковен-
ко, одним із головних зрушень у розвитку сімейного права указаного періоду 
було введення системи утримання жінки в разі смерті чоловіка чи розлучення 
з його вини. Дана система насамперед полягала у наданні жінці третьої части-
ни нерухомого майна чоловіка в указаних випадках. Ще однією вагомою озна-
кою цього етапу було введення чіткого регулювання відносин між батьками та 
дітьми. Суть даної регуляції полягала в обов’язку дітей коритися батькам. За 
життя батьків права дітей були обмежені, проте визнавалося право дітей на 
майно, яке було набуте ними за час служби на стороні чи отримане ними в да-
рунок (спадщину). Тобто в майні сім’ї частку дітей визначено не було, але й не 
було заперечення їхнього права на це майно. Варто наголосити, що окрім Ли-
товських статутів, шлюбно-сімейне життя населення базувалося на нормах 
звичаєвого права, регулятором яких продовжувала бути церква [2, с. 3]. 

Третій етап характеризується змінами щодо виокремлення умов та пе-
решкод до шлюбу й імовірності його розірвання, закріпленням особистих не-
майнових прав чоловіка та дружини, дітей і батьків. Суттєвою зміною даного 
етапу можна назвати введення правил усиновлення й опіки. Відповідні зміни 
були закріплені у збірці під назвою «Права, за якими судиться малоросійський 
народ» (ХVІІІ ст.). Ця збірка так і не була схвалена, проте вона чітко окреслю-
вала ті рамки, яких дотримувались у суспільстві. Також у збірнику вперше мі-
стилися норми щодо утримання чоловіком жінки; після смерті чоловіка 
обов’язок по утриманню переходив до його родичів. 

Однією зі складових частин третього етапу стало введення Зводу законів 
Російської імперії, що передбачив роздільність подружнього майна. Суть цьо-
го нововведення полягала в тому, що заміжня жінка наділялася такими право-
мочностями власника, як і чоловік (у повному обсязі). Тобто жінка мала змогу 
самостійно управляти та розпоряджатися належним їй майном. Досить диску-
тованим є цей факт, оскільки даним правом могли скористатися тільки замож-
ні верстви населення [1, с. 2]. 

Значним етапом у розвитку правового регулювання майнових відносин по-
дружжя став радянський період. Аналізу цього етапу було присвячено чимало 
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наукових праць таких учених, як Є.М. Ворожейкін, К.О. Граве, Н.М. Єршова, 
Г.К. Матвєєв, В.Ф. Маслов, В.О. Рясенцевта ін. Радянський період характеризу-
вався формуванням жорсткої однакової системи правового регулювання сімей-
них відносин і в першу чергу майнових відносин подружжя. Але згодом було по-
ставлено за мету, звільнити жінку від влади чоловіка і побудувати стосунки на 
новій основі, а саме на принципі рівності. Спочатку, а точніше в Кодексі законів 
про акти громадянського стану, про сім’ю та опіку УСРР 1919 р. зберігається 
принцип роздільності майна подружжя, хоча і для створення кардинально іншої 
моделі подружніх відносин. Однак через якийсь час він відкидається як далекий 
новому економічному ладу і нездатний захистити майнові права заміжніх жінок. 
На зміну йому в Кодексі законів про сім’ю, опіку, шлюб і акти громадянського 
стану УРСР 1926 р. уводиться принцип спільності подружнього майна, нажитого 
за час шлюбу, як більш придатний для досягнення зазначених цілей. 

Разом з тим слід відмітити, що фактично це нововведення не забезпечу-
вало належною мірою майнові інтереси обох сторін у шлюбі, оскільки спіль-
ність майна сама по собі ще не припускає рівності прав подружжя на це майно. 
Принцип рівності часток подружжя в праві на нажите за час шлюбу майно, що 
випливає із ідеї рівнозначності внеску кожного з них, був закріплений набага-
то пізніше - Кодексом про шлюб та сім’ю УРСР 1969 р. 

Підсумком етапів становлення сімейного законодавства стало прийняття 
Сімейного кодексу України 2002 р. [1]. 

Таким чином, можемо стверджувати, що у сімейному праві закладено 
можливості для зміни та вдосконалення відносин, які виникають між подруж-
жям, батьками дитини, батьками й дитиною тощо, а також можливість породи-
ти нові відносини, потреба в яких виникає на кожному новому етапі суспіль-
ного розвитку [4]. 
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Однією з яскраво виражених проблем сучасності є евтаназія. Дане явище 

стало предметом широкого обговорення не тільки філософської, медичної, а й 
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юридичної науки. Основна увага проблеми полягає в тому, чи є крім права на 
життя, як основного права людини, право на смерть, встановлене через право 
на самовизначення, і якими будуть можливі наслідки легалізації евтаназії. 

Нині у світі активно обговорюється питання безболісної смерті, легкої, 
такої, як порятунку від страждань, тобто смерті-евтаназії. Термін «евтаназія» 
походить від грецьких слів eu – «добре» і thanatos – «смерть», буквально – до-
бра, блага смерть. У сучасному розумінні цей термін означає свідому дію чи 
відмову від дій, що призводить до швидкої і безболісної смерті безнадійно 
хворої людини з метою припинення її страждань [1, с. 199]. 

Об’єктивною причиною легалізації евтаназії є проблема гідного життя та 
гідної смерті. Суб’єктивною ж причиною виступають легальне і нелегальне за-
стосування евтаназії у правовому і позаправовому просторі. 

Евтаназія – серйозна проблема сучасної біоетики, для узаконення якої 
потрібне врахування всіх «зa» і «проти». Ситуація з евтаназією є відображен-
ням конфлікту між нормативною та ситуаційною етикою. Суспільство розді-
лилося на прибічників і противників узаконення евтаназії. Прибічники легалі-
зації евтаназії керуються міркуваннями, що смерть це останній засіб припи-
нення страждань хворого, лікування потребує коштів, для підтримки життя [2]. 

А. Малиновський зазначає, що, відмовляючи людині у праві на смерть, 
держава і суспільство тим самим обмежує її у свободі [3, с. 54]. Ю. Дмитрієв 
вважає, що заборона евтаназії є неконституційним актом, який суперечить 
принципу забезпечення людської гідності (ст. 28 Конституції України перед-
бачає, що кожен має право на повагу до його гідності) [4, с. 54-62]. На думку 
М. Ковальова, право на життя передусім містить право розпоряджатися своїм 
життям, в тому числі щодо заподіяння собі смерті [5, с. 68]. 

У той же час противники легалізації евтаназії наводять свої аргументи. 
По-перше, можливий помилковий діагноз, коли невиліковне захворювання на-
справді піддається лікуванню. По-друге, це гуманність лікарської професії, яка 
зобов’язує лікаря продовжувати життя, а не прискорювати смерть. По-третє, 
дозвіл евтаназії може призвести до зловживань з боку персоналу медичних 
працівників [2]. Наприклад, С. Бородін та В. Глушков зазначили, що легаліза-
ція евтаназії може зробити негативний вплив на практику охорони здоров’я, 
сприяти зловживанням з боку окремих медичних працівників, збільшити недо-
віру населення до якості медичного обслуговування і до системи охорони здо-
ров’я в цілому [6, с. 144]. 

Ю. Усманов зазначає, що легалізація евтаназії може призвести до тиску 
на певну групу людей, а також це може стати засобом вчинення низки злочи-
нів: підкупу медперсоналу, зловживання посадовими повноваженнями, шах-
райства тощо [7]. 

У свою чергу кримінальний кодекс багатьох країн прирівнює евтаназію 
до вбивства людини. У деяких країнах, таких як Італія, незважаючи на заборо-
ну евтаназії, життєпідтримуюче забезпечення хворого, який перебуває в комі, 
може бути відключене за рішенням близьких родичів або на підставі медичних 
показань. На сьогодні, евтаназія законодавчо дозволена в таких країнах, як Ні-
дерланди, Люксембург, Японія, Колумбія, ПАР, Бельгія, Швейцарія, Канада та 
Колумбія, а також в окремих штатах США, а в інших країнах в тому числі і в 
Україні, вона заборонена. 
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Одним із найважливіших прав, яке декларується ст. 27 Конституції 
України, що забезпечує саме фізичне існування людини як біологічної істоти, 
є право на життя, в якій зазначено, що кожна людина має невід’ємне право на 
життя». А ст. 3 Конституції України закріплює положення, згідно з яким лю-
дина, її життя та здоров’я, недоторканність і безпека визнаються в Україні 
найвищою соціальною цінністю [8]. 

В ч. 7 ст. 52 Основах законодавства про охорону здоров’я медичним 
працівникам забороняється здійснення евтаназії - навмисного прискорення 
смерті або умертвіння невиліковно хворого з метою припинення його страж-
дань. Також ч. 2 ст. 52 Основ законодавства про охорону здоров’я України пе-
редбачає, що медичні працівники зобов’язані надавати допомогу у повному 
обсязі пацієнту, який знаходиться в невідкладному стані [9]. 

Цивільний кодекс України також закріплює заборону задовольняти про-
хання фізичної особи про припинення її життя (ч. 4 ст. 281) [10]. В чинному 
Кримінальному кодексі України немає статті, яка б регулювала дії лікаря, який 
проводить евтаназію. На сьогоднішній день евтаназія прирівнюється до прос-
того умисного вбивства, тобто вбивство за відсутності пом’якшуючих та об-
тяжуючих обставин. 

Для узаконення евтаназії потрібні певні передумови її проведення, такі 
як: достатнє інформування хворого щодо стану здоров’я і наслідків евтаназії; 
неможливо існуючими на сьогодні способами і прийомами медицини виліку-
вати хворого, полегшити його страждання; усвідомлене, наполегливе, неодно-
разове прохання хворого про проведення евтаназії; проведення консиліуму 
фахівців-медиків, за умови одноголосного рішення про неможливість врятува-
ти або полегшити страждання хворого [11, с. 359-360]. 

Якщо узаконити евтаназію в України, ми можемо спрогнозувати деякі 
негативні наслідки, такі, як право ухвалити рішення щодо прискорення смерті 
пацієнта, зосереджується у руках певних людей, які приймають рішення щодо 
його евтаназії. З узаконенням евтаназії у великих масштабах може збільшиться 
так звана «чорна» торгівля донорськими органами. Також не можна не згадати 
про економічну або ж іншу неправомірну вигоду медичним працівникам та 
іншим особам, у яких буде право вирішувати долю людини. Щодо «плюсів» 
евтаназії, це те, що давно страждаючі невиліковно хворі, які не можуть терпіти 
нестерпний біль, своїм же рішенням можуть припинити свої муки. 

Чи можна розглядати евтаназію як таку життєво необхідну потребу лю-
дини, яка могла б лягти в основу відповідного особистого немайнового права – 
права людини на евтаназію, закріпленого законом? Тут можна згадати М. Ма-
леїну, яка, обґрунтовуючи позитивність евтаназії, вказує на те, що найвищою 
цінністю є реальне благополуччя людини. Не кожен має сили лежати паралізо-
ваним, обходитися без сторонньої допомоги, відчувати постійний та нестерп-
ний біль; не у всіх однакове уявлення про якісні параметри життя [12, с. 58]. 
Право на евтаназію за своїм змістом і призначенням є особистим правом кож-
ної фізичної особи, і держава зі свого боку не повинна позбавляти людину мо-
жливості реалізувати це право, і тут потрібно подумати про тих небагатьох, які 
потребують реалізації такого права [13, с. 161]. 

Таким чином, проблема евтаназії, насамперед, є етичною і дуже спірною, 
від її розв’язання залежить доля багатьох безнадійно хворих людей. Врахову-
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ючи сучасний стан медицини України, наразі не має підстав говорити про мо-
жливість легалізації евтаназії в Україні. В майбутньому з покращенням медич-
ної системи, якщо питання легалізації набуде позитивного рішення, то потріб-
но з великою відповідальністю і з дотриманням всіх етичних, моральних, пси-
хологічних та інших норм законодавчо врегульовувати питання евтаназії та ві-
дповідальності за незаконні дії у цій сфері. 
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Міжнародний фонд Вікімедіа (Wikimedia Foundation Inc.) – американська 

неприбуткова організація, яка об’єднує численні Інтернет-спільноти, загаль-
ною метою яких є накопичення та вільне розповсюдження людських знань. 
Учасники спільноти разом створюють вміст проектів (тексти і зображення), 
що поширюється під ліцензіями GNU Free Documentation License, Creative 
Commons Attribution-ShareAlike або знаходиться в суспільному надбанні [1]. 

Фонд Вікімедіа створений в червні 2003 року на основі Вікіпедії та її до-
чірніх проектів. Він є некомерційною організацією, кошти на його функціону-
вання збираються через пожертви користувачів та гранти. Всі проекти, які під-
тримуються фондом (Вікіпедія, Вікісховище, Вікіджерела та інші) не містять 
реклами і не орієнтовані на одержання прибутку. 
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Зважаючи на вільне розповсюдження матеріалів фонду, безперешкодний 
доступ до найбільшої в історії людства бази знань, Вікіпедія стала одним із най-
вагоміших джерел інформації у світі. Проте вільна можливість внести свій вклад 
до бази знань будь-якому користувачу ставить під сумніви достовірність інфор-
мації. Вікіпедія має звід правил, які регулюють якість інформації, вимагаючи вка-
зувати до кожного твердження авторитетне джерело, що його підтверджує [2]. 
Крім того, інколи самі матеріали фонду безпосередньо становляться об’єктами 
наукових досліджень, привертають увагу засобів масової інформації. 

Таким чином, незважаючи на ризики у посиланні на матеріали Вікіпедії, 
вона активно використовується в науковому світі. Одна його частина це засу-
джує, спираючись на те, що дописувачем Вікіпедії може бути будь-хто, хто не 
має відповідного фаху чи навіть навмисно додає невірні дані, інші – підтри-
мують, вбачаючи у колективному створенні контенту науковий процес пошуку 
консенсусу в найбільш дискусійних питаннях. 

Проте вільне розповсюдження матеріалів не означає, що їх можна вико-
ристовувати, не вказуючи їх джерела [3]. Більше того, ліцензія Вікіпедії вима-
гає особливої атрибуції свого контенту. Наразі він розповсюджується під ліце-
нзією Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported [4], про що свід-
чить напис внизу кожної сторінки Інтернет-енциклопедії. Це означає, що вміст 
Вікіпедії можна копіювати, редагувати, використовувати в комерційних цілях і 
брати за основу для створення інших творів. При цьому користувач повинен 
атрибутувати твір (вказати автора і джерело), але так, щоб жодним чином не 
малося на увазі, що автор підтримує його або використання їм цього твору. 
Крім цього, якщо користувач змінює, перетворює або бере за основу контент 
Вікіпедії, він повинен поширювати результат тільки за такою ж або подібною 
ліцензією, що і у використаного джерела, тобто Creative Commons. 

Атрибуція твору означає, що при використанні матеріалів Вікіпедії, корис-
тувач має надати гіперпосилання на статті, звідки цей матеріал запозичено. Та 
цього недостатньо, умови ліцензії вимагають вказання повного списку авторів, 
що внесли свій вклад у створення використовуваного матеріалу. Для цього кожна 
стаття Вікіпедії має свою власну сторінку з історією версій, де в хронологічному 
порядку наведені всі правки, які вносилися до матеріалу, та користувачі (їх імена 
або IP-адреси, якщо вони були анонімні), що ці правки додали. Таким чином, по-
вна атрибуція матеріалів із Вікіпедії може виглядати наступним чином: «Джере-
ло інформації: [посилання на статтю]. З повним переліком авторів можна озна-
йомитися на сторінці історії версій: [посилання на історію версій]». 

Інша умова до похідного від контенту Вікіпедії матеріалу – його розпо-
всюдження на тих самих умовах, що і джерело. Це означає, що будь який по-
хідний твір також має публікуватися під ліцензією Creative Commons і автор 
зобов’язаний його вільно поширювати, що сприяє вільному розповсюдженню 
знань. 

Крім текстових даних, статті Вікіпедії містять фото та зображення. За їх 
зберігання та категоризацію відповідає окремий проект фонду Вікімедіа –
Вікісховище. 

Файли Вікісховища ліцензуються їх авторами однією із вільних ліцензій 
Creative Commons або ж передаються у суспільне надбання [5]. Ліцензія твору 
вказується на сторінці файлу, і надалі користувачі, що будуть його використо-
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вувати в своїх роботах, мають додержуватися її вимог. Зокрема, вказувати ав-
тора і джерело оригінального твору або ж поширювати похідний твір на тих 
же умовах, що і оригінал. 

Проекти фонду Вікімедіа, крім матеріалів, що поширюються на вільних 
умовах, інколи використовують твори, що захищені авторським правом. Проте 
таке використання вкрай обмежене і базується на особливій правовій доктрині 
законодавства Сполучених Штатів – добропорядному використанні (fair use). 
Вона дозволяє використовувати захищені авторським правом твори, якщо це 
сприяє прогресу науки і мистецтв. При цьому користувач, що вирішив викори-
стати такий твір, має аргументувати свої наміри і довести, що використання їм 
захищеного авторським правом твору виправдане, а вільних замінників не іс-
нує [6]. Звісно, такі твори не можна використовувати поза Вікіпедією на рів-
них умовах з її вільними матеріалами. 

Таким чином, ліцензійні обмеження Вікіпедії вкрай поблажливі. Це до-
зволяє вільно використовувати її матеріали в будь-яких цілях, а отже і досягти 
основної мети Вікіпедії – вільному поширенню знань. 
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15.12.2017 р. набув чинності Цивільний процесуальний кодекс (далі - 

ЦПК) України в зміненій редакції (підстава – Закон України від 03.10.2017 р. 
№ 2147-VII). Однією з фундаментальних змін є виокремлення представника 
серед учасників судової справи в самостійний параграф. Поштовхом до перет-
ворень стали новели Закону України «Про внесення змін до Конституції Укра-
їни (щодо правосуддя)» від 02.06.2016р. №1401-VIII [1].  

Реалії правозастосування нововведень викрили декілька основних сис-
темних проблем представництва у цивільному процесі: фактичне існування 
«адвокатської монополії до 15.12.2017 року через відсутність юридичної ви-
значеності в законодавстві України нового конституційного поняття «малоз-
начні спори»; нормами ст. 40 ЦПК в попередній редакції, на відміну, від по-
ложень ст. 60 ЦПК України запроваджено звуження компетенції представника 
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- фізичної особи; відсутність ефективної реалізації у спрощеному провадженні 
на практиці фізичною особою, як представником своїх повноважень. 

Відповідно до ч. 3 нової ст. 131-2 Конституції України «виключно адво-
кат здійснює представництво іншої особи в суді, а також захист від криміналь-
ного обвинувачення», крім певних справ як можливих законних винятків, пе-
редбачених в ч. 4 цієї статті. Змінене призначення адвокатури в ст. 59 Основ-
ного Закону з надання «правової допомоги» на надання «професійної правни-
чої допомоги», що в унісон співпадає із новелами ст. 131-2 Конституції Украї-
ни, але не співпадає з положеннями спеціальних законів України: «Про адво-
катуру та адвокатську діяльність», «Про безоплатну правову допомогу». 

За приписами ст. 60 ЦПК представником у суді може бути адвокат або 
законний представник [2]. Винятки щодо представництва в суді іншими кон-
ституційно виписані щодо трудових спорів, спорів щодо захисту соціальних 
прав, щодо виборів та референдумів, малозначних спорів, а також стосовно 
представництва малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом 
недієздатними чи дієздатність яких обмежена [1]. 

Певні залишки представництва, які мали місце у ч. 4 ст. 40 ЦПК в попе-
редній редакції збережене, хоч й обмежено у ч. 2. ст. 60 ЦПК України: під час 
розгляду спорів, які виникають з трудових відносин, а також справ у малозна-
чних спорах (малозначні справи) представником може бути особа, яка підпа-
дає під певні вимоги одночасно: вона повинна досягти вісімнадцяти років; во-
на повинна мати цивільну процесуальну дієздатність; особа не повинна відпа-
дати під перелік осіб, які не можуть бути представниками, відповідно до ст. 61 
ЦПК України [2]. Але забули зазначити в приписах саме цієї статті про наяв-
ність документально підтверджених повноважень, що виписані по новому в 
абз .2. ч. 2. ст. 62 ЦПК через можливість дискреційного повноваження судді, 
щодо посвідчення довіреності. 

Фактично, спираючись на законодавство, адвокат являє собою єдиного 
універсального представника, якому надано «виключне» конституційне право 
діяти «в інтересах інших осіб»: як в інтересах фізичних та юридичних осіб, так 
і в інтересах органів державної влади, органів місцевого самоврядування неза-
лежно від категорії справ, а отже за таких законодавчих змін, твердження про 
становлення «адвокатської монополії» (зокрема й у межах цивільного процесу) 
певною мірою відповідало реаліям до 15.12.2017 року. 

Дане нововведення, має усталену практику в інших країнах Європейсь-
кої спільноти, але на національному рівні не достатньо адаптоване та може 
зашкодити забезпеченню конвенційного права на доступ до правосуддя, в т.ч. 
через гарантовану правову допомогу осіб, які реально її потребують. Очевид-
ним аргументом на користь цієї думки є те, що перелік категорій осіб, які ма-
ють право на безоплатну правову допомогу відповідно до ст. 14 Закону Украї-
ни «Про безоплатну правову допомогу» [3], явно потребує розширення в світлі 
соціально-економічного провалля. Кількість осіб, які реально потребують без-
оплатної правової допомоги значно ширше, особливо зараз, коли світ погли-
нула економічна криза, а ВООЗ оголосила пандемію через поширення COVID-
19 у світі. Тільки з початку дії карантину в Україні майже 200 тис осіб отрима-
ли статус безробітного [4]. 

Вбачається, що законодавцю необхідно адаптувати чинний механізм за-
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безпечення права громадян на правничу допомогу, зважаючи на сучасний стан 
економіки та соціальне становище громадян в цілому, так як для яких судові 
витрати є непомірними. Цілком логічно, що Президентом України внесений 
законопроект «Про внесення змін до Конституції України (щодо скасування 
адвокатської монополії)», саме в ст. 131-2, за виключенням здійснення «захис-
ту від кримінального обвинувачення» у кримінальному процесі, який 
14.01.2020 р. попередньо схвалений Верховною Радою України [5]. 

Національна Асоціація Адвокатів України негативно відреагувала відк-
ритим зверненням до парламенту й Президента, застерігаючи від представниц-
тва в судах громадян України від «некваліфікованих аматорів, які, здебільшо-
го, не тільки не мають фахової юридичної освіти, але й не мають уявлення про 
систему і засоби українського права», «непрофесіоналів, яких неможливо буде 
притягнути до відповідальності» [6]. Тобто скасування адвокатської монополії 
може знівелювати всі прогресивні досягнення України. 

Остаточну крапку з окремих спірних питань поставив Конституційний 
Суд України, який 31.10.2019 р. своїм висновком визнав конституційним Пре-
зидентський законопроект «Про внесення змін до Конституції України (щодо 
скасування адвокатської монополії)» [7]. 

Цілком вірна ідея запровадження принципів процесуальної економії у 
судовому процесі на шляху реалізації зіткнулась із наслідками поспішності, 
що призвело до ускладнень реалізації захисту прав учасників судової справи в 
цивільного процесу, зокрема й через необхідність вирішення проблемних пи-
тань участі в справі фізичною особою, як представником. Прогалина: своєчас-
на відсутність юридичної визначеності нового конституційного поняття «ма-
лозначні спори» створила конституційні підстави для адвокатської монополії, 
що гальмували ефективну реалізацію на практиці фізичними особами, як пред-
ставниками своїх повноважень. Цивільні справи, у яких судом відкрито прова-
дження до 15.12.2017 р., за умови їх відповідності встановленим критеріям, 
мали розглядатись за новими правилами в порядку спрощеного позовного 
провадження. На практиці цей принцип не дотримувався через оціночні дис-
креційні повноваження суддів, оскільки мали місце випадки розгляду малоз-
начних та невеликої складності справ, саме за правилами загального позовного 
провадження. Як показав час (зміни у ст.ст. 19, 274 ЦПК України [8; 9] та на-
працювання судами відповідної практики), через недоліки процесу законотво-
рення та правозастосування, сторони цивільного процесу у таких справах 
змушені були нести несправедливі витрати на професійну правничу допомогу. 
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ПРАВ У СФЕРІ ВІДЕОІГОР 

 
Ставши частиною культури, відеоігри стали і частиною правового жит-

тя. Багатьох гравців цікавлять такі питання як: Кому належать їх акаунти в 
цифрових сервісах? Чи можна зробити клон гри і не сісти в тюрму? Можна чи 
не можна продавати фрукти під вивіскою Ubisoft та інші. На всі ці питання 
можна відповісти, звертаючись до законів. Не всі випадки трактуються одноз-
начно, для деяких з них все ще не затверджено відповідного законодавства але 
висновки зробити можна. Нижче ми розглянемо деякі з таких питань. 

Чи буде злочином крадіжка ігрової валюти за допомогою шахрайства 
при грі за злодія в MMORPG (масової розрахованої на багато користувачів ро-
льової онлайн-грі)? 

Є декілька варіантів. Якщо це передбачено правилами гри, його сценарі-
єм, то ніякого порушення нема. В іншому випадку гравець отримає покарання 
від адміністрації гри. Тобто реальних юридичних наслідків для гравця не буде, 
оскільки немає реального збитку. В Україні на даний момент немає закону, 
який би регулював поняття віртуальної гральної власності. В інших країнах, на 
приклад, у Китаї такі закони є і навіть є підрозділ поліції, що займається розс-
лідуванням саме такого типу злочинів (вони з’явились після жорстокого вбив-
ства одного гравця іншим в реальному житті, коли цей гравець став жертвою 
крадіжки віртуальної зброї, на яку він дуже довго збирав кошти у грі). 

Чи бере участь ігротека в розділі майна і чи можуть пристави заарешту-
вати ігри? 

Копії ігор є таким же майном, як, наприклад, книги, тому так само бе-
руть участь в розподілі майна. Це зовсім не означає, що при розлученні дове-
деться обов’язково віддати колишній дружині половину ігротеки. Суд вітає 
самостійний поділ майна. 

Однак є майно, яке не бере участі в розділі. Наприклад, невіддільне від 
особистості. Якщо вся ігротека розташована, наприклад, в Steam (а ніхто крім 
власника аккаунта не має права нею користуватися), то можна не турбується 
щодо ігротеки. 
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Якщо ж на майно накладено арешт, то описати можуть все майно, в тому 
числі і гри. До слова, кожен має право вказувати, на які предмети стягнення 
увага має бути звернена в першу чергу. 

Наскільки високі шанси домогтися повернення грошей за неякісний то-
вар (наприклад, гра яка при релізі мала велику кількість помилок і не підтри-
мується розробниками)? 

Якщо самі видавці/розробники не пропонують таку можливість, шанс по-
вернути гру через наявність у ній багів прагне до нуля. Відеоігри не є речами, то-
му критерії неякісного товару на них не поширюються. Тобто бракований диск, 
звичайно, поміняють, але якщо гра не відповідає вашим очікуванням – це тільки 
ваша особиста біда. Приблизно з тим же результатом можна вимагати повернен-
ня грошей за жахливо нецікаву книгу з друкарськими помилками. 

Якщо мова йде про повернення неякісного товару, то у випадку з іграми 
немає обєктивних критеріїв якості. Наскільки б погана не була гра, в юридич-
ному сенсі вона не стане «неякісної». Так що складність полягає в тому, щоб 
впровадити подібні критерії. Аналогічна ситуація і з книгами: можна поверну-
ти екземпляр з видертими листами або великий плямою, але в цифровому се-
редовищі, де такий брак копії виключений, підстав для повернення немає.  

У той же час продавці можуть самі вирішувати повернення. Google, на-
приклад, дає 15 хвилин на тест будь-якої програми з Google Play з можливістю 
повернути свої гроші. 

Чи можна вважати цифрові копії формою інтелектуальної власності та 
кому вони належать? 

Цифрова копія, як і диск, є об'єктивною формою, яку приймає твір (віде-
огра), щоб потрапити до користувача. Права інтелектуальної власності вини-
кають щодо твору, а не його об’єктивної форми. Таким чином, прав інтелекту-
альної власності на відеогру у покупця, звичайно, немає. Копія передається 
для особистого використання. Поширення вже придбаного продукту з юриди-
чної точки зору є «відтворенням», яке належить до виключних прав автора. 
Покупець таким правом не наділяється, тому поширення набутого продукту є 
порушенням прав інтелектуальної власності. 

Чи є злочином перепродаж б/у ігор чи покупка нової гри без чека? 
Чек – це документ звітності для продавця і засіб, який допомагає захис-

тити права покупця. Відсутність чека не позбавляє покупця захисту, але 
ускладнює доведення порушення або злочину. Купуючи що-небудь без чека, 
покупець зовсім нічого не порушує, чого не можна сказати про продавця. 

Перепродаж ігор – питання неоднозначне в багатьох аспектах, в тому 
числі і з юридичної точки зору. Правовласники нерідко прямо забороняють 
перепродаж. Але в американському і європейському праві є доктрина першого 
продажу, суть якої в тому, що автор комп’ютерної програми після першого 
продажу втрачає право контролювати поширення проданої копії. Тобто коли 
копія кимось куплена, автор не може розпоряджатися її подальшою долею. 
Покупець має право сам вирішувати, що з нею робити: користуватися, дарува-
ти, міняти, продавати. Такий же принцип діє і відносно книг, і його важли-
вість, скажімо, для бібліотек складно переоцінити. 

Для прикладу можна привести рішення Суду Європейського союзу щодо 
спору UsedSoft v Oracle, який розглядався Федеральним судом Німеччини. 
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Компанія UsedSoft, як зрозуміло з назви, продавала б/у програмне забезпечен-
ня, в тому числі і ліцензії на продукти Oracle, в призначеній для користувача 
угоді якої прямо заборонялася передача ліцензії третім особам. В обґрунту-
вання своєї позиції Oracle заявляла, що вони продають не продукт, а ліцензію 
на його використання. Така аргументація не поміняла відносини Суду ЄС до 
питання, оскільки продаж (за змістом положень про доктрину першого прода-
жу) становить будь-яка дія, яке робить комп'ютерну програму доступною в 
Європейському союзі з метою використання необмежений період часу в обмін 
на одноразовий платіж [1]. Тому на території Європейського союзу перепро-
даж ігор однозначно є законним.  

Чи можна залучити продавця (або керівництво його магазину) до будь-
якій формі відповідальності за продаж ігор дітям з рейтингом 18+? 

Згідно з Законом України «Про захист дітей від інформації, яка шкодить 
їх здоров’ю та розвитку» можна [2]. Цим законом регулюються вікові катего-
рії, наявність сцен з насиллям та інші параметри. Під тиском громадськості і 
розгніваних сенаторів індустрія комп’ютерних розваг розробила систему мар-
кування відеоігор. З 1994 року організація Entertainment Software Rating Board 
стала привласнювати кожній грі рейтинг, який вказує вікову аудиторію, для 
якої вона була призначена. Згідно з цим рейтингом і відбувається вікова гра-
дація гравців, для яких гра є дозволеною. 

Отже, які висновки можна зробити? Хоча в Україні ще недостатньо роз-
винута законодавча база для регулювання спорів відеоігрової індустрії та до-
вести свою точку зору у випадку порушення буде доволі складно, але не не-
можливо. Україна прямує до ЄС і має підвищити свій рівень до європейського. 
Також, є прецеденти в інших країнах, як європейських, так і інших. Тож тала-
новитий юрист має справитись с такою справою. 
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ДО ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ УНІФІКАЦІЇ ПОДАННЯ ДОКАЗІВ У 
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Конституційною новелою 2016 року є пряма норма – вказівка ст. 125 

Основного Закону на дію в Україні саме адміністративних судів« з метою за-
хисту прав, свобод та інтересів особи у сфері публічно-правових відносин», 
«…від порушень з боку суб’єктів владних повноважень» (далі – СВП) як конк-
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ретизовано в ч. 1 ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства (далі – КАС) 
України [1], що було пов’язано з особливостями реалізації принципу змагаль-
ності, який по різному виписаний в змінених з 15.12.2017 року національних 
процесуальних кодексах. 

Відповідно до ч. 1 ст. 9 КАС України «розгляд і вирішення справ в адмі-
ністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в 
наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості», 
дослівно з його попередньою редакцією. Але при цьому особливостями реалі-
зації його в справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності СВП за-
лишається їх презумпція вини: обов’язок щодо доказування правомірності 
свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на них. У той час як «класич-
на змагальність» законодавчо виписанав усіх процесуальних кодексах однако-
во: кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимо-
ги та заперечення, крім випадків, встановлених цими кодексами (ст. 78 КАС, 
ст.82 Цивільного процесуального кодексу (далі – ЦПК) [2], ст. 75 Господарсь-
кого процесуального кодексу (далі – ГПК)[3] України. 

Важливим етапом процедури доказування у вітчизняному судочинстві є 
подання доказів:«учасники справи подають докази у справі безпосередньо до 
суду» (ч. 1 ст. 79 КАС), що по суті співпадає з положеннямич. 1 ст. 83 ЦПК 
України, крім розширеного кола осіб у цивільному процесі іншими учасника-
ми справи [2], тому дану норму можна розуміти як загальне правило. 

У п. 2 ч. 3 ст. 44 КАС, п. 2 ч. 1 ст. 43 ЦПК України уніфіковано передба-
чено право учасників справи подавати докази. Але нормами ч. ч. 2, 3 ст. 79 
КАС, ч.ч. 2, 3 ст. 83 ЦПК України таке право трансформовано в обов’язок, так 
як чітко окреслені часові межі подання доказів сторонами до суду першої ін-
станції: позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інте-
ресах інших осіб, «повинні» подати докази разом з поданням позовної заяви; 
відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спо-
ру, «повинні» подати суду докази разом з поданням відзиву або письмових по-
яснень третьої особи, що досліджувалося авторами [4, с. 31]. 

Відповідно до ч. 8 ст. 83 ЦПК та ч. 8 ст.79 КАС України «докази, не подані 
у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, 
крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у 
вказаний строк з причин, що не залежали від неї, що підтверджується положен-
нями ч.5 ст. 83 ЦПК, ч.5 ст. 79 КАС України: « у випадку визнання поважними 
причин неподання учасником справи доказів у встановлений законом строк суд 
може встановити додатковий строк для подання вказаних доказів» [1; 2]. 

Згідно з ч.3 ст. 175 ЦПК,ч.5 ст. 160 КАС України у позовній заяві одна-
ково конкретизовані реквізити щодо викладу обставин, якими позивач обґрун-
товує свої вимоги, зазначенням підтверджувальних ці обставини доказів, пере-
ліком документів та інших доказів, доданих до заяви тощо, що також свідчить 
про уніфікацію як позитивну системну тенденцію законодавця в судочинстві. 

На початковому етапі необхідно визначити та зібрати необхідні докази, 
оскільки у майбутньому це може виявитися неможливим. Але в адміністрати-
вному (ч. ч. 4, 5, 6, 7 ст. 79 КАС) та цивільному судочинстві ( ч. ч. 4, 5, 6, 7 ст. 
83 ЦПК України ) уніфіковано виписані винятки із загального правила подан-
ня доказів, а саме, коли суд бере до уваги докази, подані пізніше:  

- якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з 
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об’єктивних причин, то учасник справи повинен про це письмово повідомити 
суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не 
може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа 
здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу, 
тоді суд може встановити додатковий строк для подання вказаних доказів; 

- у випадку прийняття судом відмови сторони від визнання обставин (ч. 
2 ст. 78 КАС, ч. 2 ст.82 ЦПК України ) суд може встановити строк для подання 
доказів щодо таких обставин;  

- якщо зі зміною предмета або підстав позову або поданням зустрічного 
позову змінилися обставини, що підлягають доказуванню [1; 2]. 

Порядок витребування доказів в адміністративному та цивільному судо-
чинстві майже ідентичний, зокрема, в ст. ст. 80 КАС, 84 ЦПК України перед-
бачається що: 

 - учасники справи, у разі неможливості самостійно надати докази, впра-
ві подати клопотання про витребування доказів судом в строк, зазначений у 
ч.ч. 2,3 ст. 83 ЦПК та у ч.ч. 2,3 ст. 79 КАС;  

- до подання позову суд може витребувати докази як захід забезпечення 
доказів у порядку, встановленому ст. ст.114-117 КАС, 116-118 ЦПК; 

- зміст клопотання про витребування доказів судом, більш детально про-
аналізований авторами [5, с. 114]; 

- у разі подання клопотання з пропуском встановленого строку, суд залишає 
його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує немож-
ливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї; 

- суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заін-
тересовану сторону; будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати 
його на вимогу суду; особи, які не мають можливості подати доказ, який ви-
требовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені 
строки зобов’язані протягом п’яти днів з дня вручення ухвали повідомити про 
це суд із зазначенням причин; у разі неповідомлення суду про неможливість 
подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних 
причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, 
зокрема: тимчасове вилучення доказів для дослідження судомабо штраф [1; 2]. 

Звертаємо увагу на розрізнених положеннях щодо реалізації судом своїх 
дискреційних повноважень в досліджуваних провадженнях, зокрема: 

- суд за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи може 
постановити одну з двох ухвал: про витребування доказів або про відмову у 
витребуванні доказів – виключно в адміністративному процесі (ч. 3 ст. 80 
КАС); у нормі ст. 84 ЦПК України зазначено лише те, що «у разі задоволення 
клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази», що свідчить 
про неможливість у цивільному процесі це зробити за ініціативою суду; 

- суд може визначити обставину, для з’ясування якої витребовувався до-
каз, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній дока-
зами, а у разі неподання доказів позивачем – залишити позовну заяву без розг-
ляду у разі неподання доказів без поважних причин або без повідомлення при-
чин залежно від того, яке ці докази мають значення, виписано виключно для 
СВП – в адміністративному судочинстві; а в цивільному – по-іншому: «залеж-
но від того, яка особа ухиляється від їх подання» (ч. 9 ст. 80 КАС,ч. 10 ст. 84 
ЦПК). 
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У КАС, на відміну від ч. 9 ст. 84 ЦПК України, відсутня норма про те, 
що «притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов’язку 
подати витребувані судом докази». Але процесуальна відповідальність вбача-
ється в уніфікованих положеннях щодо можливості застосування заходів про-
цесуального примусу судом «у разі неподання без поважних причин письмо-
вих, речових чи електронних доказів, що витребувані судом, або неповідом-
лення причин їх неподання» через постановлення: 1) ухвали про тимчасове 
вилучення цих доказів державним виконавцем (ст.ст.146 ЦПК, 147 КАС Укра-
їни) або 2) ухвали про стягнення в дохід ДБУ штрафу у сумі від 0,3 до трьох 
розмірів ПМдПО з відповідної особи за п. 3 ч. 1 ст. 148 ЦПК, виключно з СВП 
- за п. 3 ч. 1 ст. 149 КАС України [1; 2]. 

Сумнівною уніфікованою новелою цивільного та господарського судо-
чинства, на відміну від адміністративного, є положення ч.11 ст. 83 ЦПК, ч.11 
ст. 80 ГПК України щодо можливості учасника справи просити суд до закін-
чення підготовчого засідання виключити з числа доказів документ, який «ви-
кликає сумнів з приводу його достовірності або є підробленим» і розглядати 
справу на підставі інших доказів, оскільки нею порушуються інші положення 
ч. 4 ст. 43, ч. 4 ст. 42 Кодексів, а саме: «за введення в оману щодо фактичних 
обставин справи винні особи несуть відповідальність, встановлену законом». 

Отже, уявляється можливим стверджувати про позитивну системну тен-
денцію законотворця на уніфікацію правової регламентації подання доказів у 
цивільному й адміністративному процесуальному законодавстві України, що 
сприяє єдності судової процесуальної форми. 
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ДО ПИТАННЯ ВИЗНАННЯ ОБСТАВИН УЧАСНИКАМИ СПРАВИ В 
НАЦІОНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ 

 
Конвенційний принцип неприпустимості зловживання правом як нова 

засада національного судочинства вбачається у конституційних положеннях 
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статей 23, 41, 42 і 68 Основного Закону України, згідно з якими здійснення 
прав і свобод людини не повинно порушувати права і свободи інших осіб, що 
має слугувати забезпеченню рівності перед законом і судом учасників судово-
го процесу та добросовісному здійсненню ними своїх процесуальних прав при 
наданні доказів під час доказування.  

Конституційна судова реформа 2016 року в Україні викликала необхід-
ність суттєвих змін у національному судочинстві щодо нової законодавчої ре-
гламентації інституту доказування, зокрема, обставин, які визнаються учасни-
ками справи, та зміни їх статусу судом під час реалізації принципів рівності 
всіх учасників судового процесу перед законом та судом, диспозитивності, 
змагальності та неприпустимості зловживання процесуальними правами зміст 
яких істотно розширено у зв’язку з набранням чинності 15.12.2017 року Зако-
ном України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу 
України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністрати-
вного судочинства України та інших законодавчих актів» від 03.10.2017 року 
№ 2147-VIII. Тому порівняльний аналіз законодавчої регламентації у змінено-
му національному процесуальному законодавстві України ряду понять, які ві-
дносяться до питань врегулювання обставин, які визнаються учасниками спра-
ви як однієї з підстав звільнення від доказування та уточнення змісту термінів 
суміжних з ними є актуальним. 

При цьому необхідно зробити акцент: з 15.12.2017 по 16.11.2019 року 
положення ч. 1 ст. 78 Кодексу адміністративного судочинства (далі – КАС) [1] 
та ч. 1 ст. 75 Господарського процесуального кодексу (далі – ГПК) [2] України 
були уніфікованими: обставини, які визнавалися учасниками справи, не підля-
гали доказуванню, «якщо суд не мав обґрунтованого сумніву щодо достовір-
ності цих обставин або добровільності їх визнання». Але з 16.11.2019 року на 
підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» від 
20.09.2019 року № 132-IX [3] саме в ч. 1 ст. 75 ГПК України були внесені нові 
термінологічні обороти, але по суті зміст залишився однаковий. 

На наш погляд, саме положення ч. 1 ст. 75 ГПК України відповідно до 
яких обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуван-
ню, за умов «якщо суд не має обґрунтованих підстав вважати їх недостовірни-
ми або визнаними у зв’язку з примусом» [2], спрямовані на забезпечення рів-
ності учасників справи перед законом і судом та передбачуваності процесуа-
льної поведінки сторін спору для унеможливлення отримання процесуальних 
переваг недобросовісної сторони. 

Для правильного сприйняття необхідності законодавчих нововведень в 
досліджуваному контексті «обґрунтованих підстав вважати їх недостовірними 
або визнаними у зв’язку з примусом» необхідно зробити комплексний порів-
няльний аналіз змінених норм КАС та ГПК України, а саме: 

1) однаково детально регламентовані нові обов’язки учасників справи, в 
тому числі «надавати суду повні і достовірні пояснення з питань, які ставлять-
ся судом, а також учасниками справи в судовому засіданні» (п. 5 ч. 5 ст. 44 
КАС, п. 5 ч. 2 ст. 42 ГПК України); 

2) виписана загальна норма «за введення суду в оману щодо фактичних 



112 

обставин справи винні особи несуть відповідальність, встановлену законом» 
(ч. 6 ст. 44 КАС, ч. 4 ст. 42 ГПК України) щодо якої по новому законодавчо 
виписана реакція держави за порушення під час доказування через: а) можли-
вість застосування заходів процесуального примусу у вигляді: тимчасового 
вилучення доказів для дослідження судом (ст. 147 КАС, ст. 134 ГПК України); 
приводу виключно в адміністративному судочинстві (ст.148 КАС України); 
попередження і видалення із залу судового засідання (ст. 146 КАС, ст. 133 
ГПК України); штрафу як нововведеного заходу процесуального примусу (ст. 
149 КАС, ст. 135 ГПК України); б) «постановлення судом окремої ухвали що-
до свідка, експерта чи перекладача у разі виявлення під час розгляду справи 
неправдивих показань, неправдивого висновку експерта чи неправильного пе-
рекладу, підробки доказів та направляє її прокурору чи органу досудового роз-
слідування» – імперативний припис ч. 4 ст. 246 ГПК: такого положення немає 
в ст. 249 КАС України, але в подальшому вбачається в приведенні під присягу 
й попередженні про кримінальну відповідальність перекладача (ст. 200 КАС), 
експерта (ст. 207 КАС) та свідка (ч. ч. 3, 4 ст. 212 КАС, ч. 3 ст. 211 ГПК Украї-
ни), та в можливому негативному наслідку на незаконну поведінку зазначених 
осіб у вигляді перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами в 
майбутньому за підстави їх встановлення «вироком або ухвалою про закриття 
кримінального провадження та звільнення особи від кримінальної відповіда-
льності, що набрали законної сили, якщо вони призвели до ухвалення неза-
конного рішення у даній справі» (п. 2 ч. 2 ст. 361 КАС, п. 2 ч. 2 ст. 320 ГПК 
України); при цьому необхідно зробити акцент на відсутності в ГПК норм про 
приведення під присягу й попередження про кримінальну відповідальність пе-
рекладача та експерта, що є суттєвою прогалиною, яку необхідно усунути для 
уніфікації процесуальної форми в суді; 

3) збирання доказів в адміністративних та господарських справах не є 
обов’язком суду, крім випадків, встановлених досліджуваними кодексами: а) 
суд з власної ініціативи може оглянути веб-сайт (сторінку), інші місця збере-
ження даних в мережі Інтернет з метою встановлення та фіксування їх змісту 
(ч. 7 ст. 81 КАС, ч. 7 ст. 82 ГПК України); б) якщо подано копію (електронну 
копію) письмового доказу, суд за клопотанням учасника справи або з власної 
ініціативи може витребувати у відповідної особи оригінал письмового доказу; 
при цьому якщо оригінал письмового доказу не поданий, а учасник справи або 
суд ставить під сумнів відповідність поданої копії (електронної копії) оригіна-
лу, такий доказ не береться судом до уваги (ч. 6 ст. 94 КАС, ч. 6 ст. 91 ГПК 
України), аналогічна норма закріплена щодо подання копії (паперової копії) 
електронного доказу(ч. 5 ст. 99 КАС, ч. 5 ст. 96 ГПК України); в) однією з 
обов’язкових умов для призначення експертизи судом у справі є ситуації, коли 
висновки експертів викликають сумніви щодо їх правильності (п. 2 ч. 1 ст. 102 
КАС, п. 2 ч. 1 ст. 99 ГПК України); г) суд з урахуванням обставин справи має 
право визначити експерта чи експертну установу самостійно (ч. 3 ст. 102 КАС, 
ч. 3 ст. 99 ГПК України) [1; 2]; 

4) однаково визначено за яких підстав суд приймає заявлену стороною 
відмову від визнання обставин (ч. 2 ст. 78 КАС, ч. 2 ст. 75 ГПК України) [1; 2]; 

5) уніфікованою новелою стало положення ч. 6 ст. 242 КАС, ч. 6 ст. 236 
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ГПК України щодо визнання однією із сторін пред’явленої до неї позовної ви-
моги під час судового розгляду повністю або частково та ухвалення судом рі-
шення щодо неї згідно з таким визнанням, якщо це не суперечить вимогам ст. 
189 КАС та відповідно ст. 191 ГПК України [1; 2]; 

6) до 16.11.2019 року однаково в ст.ст. 75 КАС, 78 ГПК України було за-
кріплено, що «достовірними є докази на підставі яких можна встановити дійс-
ні обставини справи» [1; 2]; але з 16.11.2019 року виключно до ст. 78 ГПК 
України внесли зміни, відповідно до яких: достовірними стали докази, «ство-
рені (отримані) за відсутності впливу, спрямованого на формування хибного 
уявлення про обставини справи, які мають значення для справи» [3], на думку 
авторів це визначення більш повне, конкретизоване, але тільки в господарсь-
кому судочинстві, що є недоліком процесуального законодавства; 

7) уніфіковане закріплення «достатність доказів» в ст.ст.76 КАС, 79 ГПК 
України з 16.11.2019 року було фундаментально оновлено виключно в госпо-
дарському судочинстві, а саме: назва статті 79 з «Достатність доказів» стала 
«Вірогідність доказів» та її положеннями докорінно змінено бачення щодо до-
ведення доказів, оскільки «наявність обставини … вважається доведеною, як-
що докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж 
докази, надані на її спростування», що, на думку авторів ускладнює процес, 
оскільки створюється конкуренція між поняттями достовірність (ст. 78) та ві-
рогідність доказів (ст.79) [3]; такого нововведення в інших судочинствах, дос-
ліджуваних авторами [4], не запроваджено; 

8) наслідком положень щодо вірогідності тільки в господарському судо-
чинстві з 16.11.2019 року до ч. 4 ст. 238 ГПК України внесені уточнення щодо 
реквізитів мотивувальної частини рішення господарського суду, зокрема: «3) 
висновок суду про те, яка обставина, що є предметом доказування у справі, ви-
знається судом встановленою або спростованою з огляду на більшу вірогід-
ність відповідних доказів; 4) мотиви визнання доказів більш вірогідними щодо 
кожної обставини, яка є предметом доказування у справі» [3], з яких вбачаєть-
ся пріоритетність вірогідності над достовірністю доказів, що на наш погляд, є 
хибним шляхом. 

Отже, уявляється можливим констатувати зміну позитивної системної 
тенденції законодавця з уніфікації на диференціацію багатьох фундаменталь-
них положень в адміністративному та господарському судочинстві щодо дос-
ліджуваної проблематики, що створює можливості зловживання правами через 
розбіжність процесуальної термінології, а це не буде сприяти дотриманню 
учасниками судового процесу дисципліни й підвищенню ефективності відпра-
влення правосуддя. 
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Гармонізація та наближення дозволяє уніфікувати корпоративне право 

України з принципами права ЄС, підготувати систему правового регулювання 
підприємницьких суб’єктів господарювання до вимог європейських інвесторів, 
забезпечити краще функціонування суб’єктів господарювання України в рин-
кових умовах ЄС. Та попри гармонізацію однією із світових тенденцій в сфері 
регулювання корпоративних відносин та господарської діяльності юридичних 
осіб корпоративного типу є процес їх дерегулювання. Загострення конкуренції 
дерегулювання на світових ринках спонукає учасників цієї конкуренції змага-
тися між собою в зниженні соціальних витрат «до нульової позначки» («race to 
the bottom of welfare»). 

Зокрема більшість європейських країн значно зменшили податкову ставку 
на корпоративний прибуток у період 2006-2012 [1, с. 345]. Проблема зниження 
податкових ставок на корпоративний прибуток з метою залучення інвестицій та 
великого бізнесу стала повсюдною серед країн-членів Європейського Союзу. 

Тому конкуренція законодавств в сфері корпоративного права а також 
податкового права в частині оподаткування прибутку юридичних осіб та їх 
учасників (акціонерів), їх намагання стати найбільш привабливим в очах поте-
нційного інвестора отримало в юридичній літературі назву «race to the bottom» 
або ж «race to the top», в залежності від того позитивної чи негативної оцінки 
відповідної тенденції.  

Конкуренція законодавців отримала різну оцінку, іноді діаметрально 
протилежну. Так, деякі вчені висловлюються різко проти конкуренції законо-
давців, побоюючись «ефекту Делавера» або «race to the bottom» [2, с. 463]. Ін-
ші, навпаки, бачать в ній рішення проблем гармонізації корпоративного права 
[3, с. 88-89]. Нарешті, треті висловлюються обережно, підкреслюючи, що не-
можливо передбачити, що принесе з собою конкуренція законодавців: «race to 
the top» або «race to the bottom» [4, с. 96]. 

Регулятивна конкуренція спрямована на пошук таких правових 
розв’язків, які були би максимально ефективними. Попри деякі негативні про-
яви конкуренція дерегулювання зумовила появу нових ефективних правових 
конструкцій. Яскравим прикладом цього є корпоративне право США, яке од-
ним із перших зазнало суттєвого послаблення рамок нормативного регулю-
вання корпоративних правовідносин. Але як наслідок, саме в корпоративному 
праві США виникли такі нові правові інститути як непрямий позов, груповий 
позов, які насьогодні фактично є іманентною частиною корпоративного права 
більшості країн з розвинутою економікою. 

Конкуренція дерегуляцій зумовила скасування багатьох традиційних об-
межень (включаючи вимоги до початкового капіталу корпорації), але і викли-
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кало до життя такі інститути корпоративного права, як неголосуючі акції 
(nonvoting shares) і акції без номінальної вартості (no par value shares), можли-
вість закріплення в статуті корпорації необмежених правомочностей менедж-
менту зі зміни в майбутньому її установчих документів (charter amendments) і 
ін. [5, с. 456]. 

Аналіз змін нормативного забезпечення корпоративного права окремих 
країн [6, с. 90-91; 7, с. 50-51] підтверджує, що явище конкуренції дерегуляцій 
іманентно присутнє в правотворенні більшості країн ринкової економіки. Бі-
льше того, воно є одним і чинників, що обумовлюють статус «країни з розви-
нутою економікою».  

Глобальна тенденція конкуренції дерегулювання відчутна також на рівні 
права Європейського Союзу. 

Зокрема у Зверненні Комісії ЄС до Ради ЄС та Європарламенту «Модер-
нізація корпоративного права й вдосконалення корпоративного управління в 
Європейському союзі – План щодо руху уперед» від 21 травня 2003 р., було 
відзначено, що найближчим часом діяльність інститутів ЄС у галузі корпора-
тивного права має бути спрямована на поступову лібералізацію наявних дире-
ктив. У липні 2007 р. Комісія представила свої плани зі спрощення правових 
приписів у сфері корпоративного права, фінансової звітності й аудиту (Com 
(2007) 394). Зокрема, Комісія запропонувала спростити обов’язки компаній 
щодо публікації інформації та передбачити полегшення для середніх і малих 
компаній у сфері фінансової звітності та аудиторської перевірки. 

На виконання положень Плану дій вже лібералізовано положення Дире-
ктиви про капітал, прийнято Директиву про права акціонерів, нову Директиву 
про аудиторів, Директиву про транснаціональне злиття, реформовано Четверту 
і Сьому Директиви тощо. 

На думку автора, конкуренція правових конструкцій швидше чи пізніше, 
але краще досягає цілі оптимального співвідношення корпоративних право-
відносин, ніж директиви централізованого регулятора, які засновані виключно 
на суб’єктивному баченні «оптимального», виходячи перш за все з інтересів 
регулятора. 

Такий висновок підтверджується й доповіддю Європейської Комісії ЄС 
«Сучасна регуляторна модель корпоративного права в Європі», в якій остаточ-
но Комісія відмовились від ідеї «тотальної гармонізації» корпоративного права 
в країнах ЄС. 

Разом з тим аналіз зародження та поширення конкуренції дерегулювання 
в праві окремих країн світу показує, що ті правові запозичення, які зумовлені 
явищем конкуренції дерегуляцій, можуть нести певні ризики для захисту інте-
ресів міноритарних акціонерів, кредиторів та превалювання інтересів мене-
джерів. Тому піддаючись загальній тенденції сприйняття «конкуренції дерегу-
ляції» як чинника, що сприяє формуванню інвестиційно привабливого та 
«конкурентоспроможного» корпоративного права, на думку автора, націона-
льне корпоративне право не повинно нівелювати базові засади охорони інте-
ресів акціонерів, інвесторів, які були закладені на етапі формування сучасного 
корпоративного права України наприкінці ХХ ст. 
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ЩОДО ЗМІН ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПІД ЧАС 
КАРАНТИНУ В УКРАЇНІ 

 
В Україні з 12 березня 2020 року було запроваджено карантин з метою 

протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Відповідно до статті 
29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» з метою 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, Уряд запровадив режим надзвичайної ситуації по всій території 
країни. У зв’язку з цим, Кабінетом Міністрів України було винесено Постано-
ву «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 11 березня 
2020 р. № 211 [3]. Однією зі сфер, яка зазнала великих змін в даній ситуації, 
стала господарська діяльність. Розглянемо, які саме законодавчі зміни відбу-
лися у правовому регулюванні господарювання на даний час. 

З початку карантину в Україні було закрито навчальні й торговельні за-
клади, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, зупинено ро-
боту метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й між-
обласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. Відповідно до вищеза-
значеної постанови КМУ було заборонено роботу суб’єктів господарювання, 
яка передбачає приймання відвідувачів, зокрема закладів громадського харчу-
вання (ресторанів, кафе тощо), торговельно-розважальних центрів, інших за-
кладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів культури, торговель-
ного і побутового обслуговування населення. Але є виключення щодо 
суб’єктів господарювання, які займаються торгівлею продуктами харчування, 
пальним, деталями та приладдям для транспортних засобів та сільськогоспо-
дарської техніки, засобами гігієни, лікарськими засобами та медичними виро-
бами, технічними та іншими засобами реабілітації, і т.д. Указані суб’єкти по-
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винні забезпечувати безпечне перебування осіб у зазначених місцях, шляхом 
забезпечення персоналу (зокрема захист обличчя та очей) та відвідувачів засо-
бами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, 
у тому числі виготовленими самостійно, перебування в приміщенні не більше 
одного відвідувача на 10 кв. метрів торговельної площі, а також дотримання 
інших санітарних та протиепідемічних заходів. 

Крім того, не було припинено функціонування діяльності з надання фі-
нансових послуг, діяльності фінансових установ і діяльності з інкасації та пе-
ревезення валютних цінностей, а також медичної практики, діяльності з виго-
товлення технічних та інших засобів реабілітації, ветеринарної практики, дія-
льності з продажу, надання в оренду, технічного обслуговування та ремонту 
транспортних засобів, технічного обслуговування реєстраторів розрахункових 
операцій, ремонту офісної та комп’ютерної техніки, устаткування, приладдя, 
побутових виробів і предметів особистого вжитку, надання послуг хімчистки, 
поштової та кур’єрської діяльності, будівельних робіт, діяльності кваліфікова-
них надавачів електронних довірчих послуг, також а умови дотримання всіх 
відповідних санітарних та протиепідемічних заходів. 

Як ми розуміємо, залежно від сфери господарювання господарські орга-
нізації та фізичні особи – підприємці зазнають великих втрат за час їх не фун-
кціонування у період карантину, а деякі продовжують свою роботу та отрима-
ють, можливо, навіть більші прибутки. Тому Уряд України прийняв Закон 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямова-
них на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби 
(COVID-19)» від 17 березня 2020 року № 530-IX. Згідно з цим Законом влас-
ником підприємства, установи, організації або уповноваженим органом може 
змінюватися режим роботи органів, закладів, підприємств, установ, організа-
цій, зокрема щодо прийому та обслуговування фізичних та юридичних осіб. 
Інформація про такі зміни повинна доводитися до відома населення з викорис-
танням веб-сайтів та інших комунікаційних засобів [1]. Зазначене можна оха-
рактеризувати як позитивну зміну для тих господарюючих суб’єктів, які мо-
жуть надалі функціонувати, не припиняючи свою роботу і забезпечуючи непе-
ребійне надання товарів чи послуг населенню, змінивши тільки режим своєї 
роботи. Деякі роботодавці, за можливістю, можуть доручити працівникові, у 
тому числі державному службовцю, службовцю органу місцевого самовряду-
вання, виконувати протягом певного періоду роботу, визначену трудовим до-
говором вдома, дистанційно. Така можливість є вигідною як для роботодавця, 
який отримає прибуток, так і для працівника, який в результаті не втратить 
свою заробітну плату. 

Крім цього, було введено заборону на проведення органами державного 
нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (конт-
ролю) у сфері господарської діяльності. Також передбачені й такі виключення 
стосовно державного нагляду (контролю): за діяльністю суб’єктів господарю-
вання, які відповідно до затверджених КМУ критеріїв оцінки ступеня ризику 
від провадження господарської діяльності віднесені до суб’єктів господарю-
вання з високим ступенем ризику; у сфері дотримання вимог щодо формуван-
ня, встановлення та застосування державних регульованих цін; у сфері саніта-
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рного та епідемічного благополуччя населення. Планові заходи державного 
нагляду (контролю) відносно таких суб’єктів господарювання проводитися не 
будуть із врахуванням зазначених вище виключень у випадку, якщо дата про-
ведення планових заходів державного нагляду (контролю), що визначена річ-
ними планами органів державного нагляду (контролю), припадає на період 
встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширен-
ням коронавірусної хвороби (COVID-19). Такі обмеження закріплені в Законі 
України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів 
України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, 
спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хворо-
би (COVID-19)» (далі – Закон) від 17 березня 2020 року № 533-IX [2]. Тобто 
підприємці повинні розуміти, що неможливо повністю не контролювати дія-
льність всіх суб’єктів господарювання. Так як при здійсненні підприємцем го-
сподарської діяльності з високим ступенем ризику, відповідно до критеріїв 
оцінки такого ступеня, затвердженого КМУ, при недотриманні відповідних 
вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, може відбутись 
загроза як підприємству, так і навколишньому природному середовищу, суспі-
льству в цілому. Або ж якщо суб’єкт господарювання надає послуги у сфері 
санітарного та епідемічного благополуччя населення, то під час карантину, за-
провадженого по всій країні, необхідно контролювати таку діяльність, адже 
вона напряму пов’язана зі здоров’ям суспільства в цілому. Тому нагляд та кон-
троль за визначеними сферами господарської діяльності, як винятки, просто 
необхідний для уникнення ще більших негативних наслідків для країни. 

Також запроваджений мораторій на проведення податкових (або органами 
державної податкової служби) документальних та фактичних перевірок на період 
з 18 березня по 31 травня 2020 року, крім документальних позапланових переві-
рок лише тих платників податків, які задекларували про відшкодування їм (тобто 
повернення) з державного бюджету ПДВ у сумі більше 100 тис. грн, а саме пере-
вірок у частині виключно законності ними такого декларування. Встановлено 
мораторій на проведення документальних перевірок правильності нарахування, 
обчислення та сплати єдиного внеску на період з 18 березня по 18 травня 2020 
року. Відповідні перевірки, що були розпочаті до 18 березня 2020 року та не були 
завершеними, зупиняються до 18 травня 2020 року. На нашу думку, дані обме-
ження щодо державної перевірки (контролю) особливо критичні в період каран-
тину через коронавірусну хворобу. Через такі стресові умови може відбутися ба-
нкрутство підприємства або ж виникнути велика заборгованість. 

Закон вніс зміни до правил стягнення податків з юридичних осіб та фі-
зичних осіб-підприємців. Такі зміни стосуються плати за землю (земельний 
податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної влас-
ності), за земельні ділянки, що перебувають у власності або користуванні, у 
тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб, та використову-
ються ними в господарській діяльності, а також плати за об’єкти нежитлової 
нерухомості, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб. 

На сьогодні суб’єкти господарювання чекають змін, що стосуватимуться 
їх режиму провадження господарської діяльності, у зв’язку з послабленням ка-
рантину від 11 травня 2020 року. Уже зрозуміло, що на першому етапі посту-
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пового виходу з карантину передбачаються позитивні зміни у сфері господа-
рювання. Деякі підприємці зможуть відновити свою роботу і, як наслідок, 
отримувати прибуток та поступово повертатися до звичайного режиму функ-
ціонування. Уряд, прийнявши дане рішення, намагається якомога швидше за-
пустити всі сфери економіки, які призупинилися через пандемію коронавірусу. 

Отже, у період запровадження карантину було внесено велику кількість 
змін до законодавства. Прийняття урядової Постанови № 211 та ЗУ «Про внесен-
ня змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтри-
мки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання 
виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» спричинили по-
дальші зміни у сфері господарювання, що стосувались обмеження їх діяльності 
на період карантину. Законодавчі зміни були спрямовані на підтримку підприєм-
ців як платників податків, встановлення мораторію на проведення податкових 
документальних та фактичних перевірок на період з 18 березня по 31 травня 2020 
року. Відповідні обмеження у підприємництві вважаємо своєчасними і адекват-
ними, у зв’язку з темпами поширення коронавірусної хвороби. У подальшому 
сфера господарської діяльності буде поступово відновлювати свою роботу, вра-
ховуючи безпечність надання послуг населенню. 
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ВПЛИВ СУЧАСНОЇ МЕДИЧНОЇ РЕФОРМИ НА ПРАВА ПАЦІЄНТІВ 
 
Життя та здоров’я людини є найвищою соціальною цінністю, що охоро-

няється на законодавчому рівні. Найвідповідальнішу роль у підтриманні цих 
двох складових відіграє медицина. Саме вона є основою для підтримання на-
лежного стану здоров’я людей, а отже і життя нації в цілому. Охорона здо-
ров’я наразі є пріоритетним напрямом діяльності держави. Через що, реаліза-
ція прав пацієнтів та їх захист перебувають у стані змін. 

На сучасному етапі медицина перебуває на стадії реформування, через 
що людей чекають певні зміни. Відповідно до Розпорядження Кабінету Мініс-
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трів України «Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охо-
рони здоров’я» від 30 листопада 2016 року №1013-р (далі – Концепція) [3], бу-
ло прийнято рішення про запровадження змін до системи охорони здоров’я в 
три етапи: підготовчий (2017 рік), етап впровадження (2018-2019 роки) та етап 
інтеграції (2020 рік). 

В зазначеній Концепції, вже на першому етапі повинні були вноситись 
зміні до законодавства України, а саме необхідно було: прийняти нормативно-
правові акти, які створюють законодавчу базу для функціонування нової сис-
теми фінансування охорони здоров’я та єдиного національного замовника ме-
дичних послуг; в тому числі розробити проекти законів, що визначатимуть 
модель державного гарантованого пакета медичної допомоги, механізм здійс-
нення співоплати за надані медичні послуги, порядок надання медичних пос-
луг на платній основі. 

Як наслідок 19 жовтня 2017 року був прийнятий Закону «Про державні 
фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів» № 6327, 
який набрав чинності 30 січня 2018 року [4]. 

З прийняттям зазначеного Закону, було запроваджено Програму медич-
них гарантій, яка містить у собі реалізацію норми Конституції України, щодо 
безоплатного надання медичних послуг (ст.49). У межах програми медичних 
гарантій держава гарантує громадянам, іноземцям, особам без громадянства, 
які постійно проживають на території України, та особам, яких визнано біжен-
цями або особами, які потребують додаткового захисту, повну оплату за раху-
нок коштів Державного бюджету України необхідних їм медичних послуг та 
лікарських засобів, пов’язаних з наданням: екстреної медичної допомоги; пер-
винної медичної допомоги; вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги; 
третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги; паліативної медичної 
допомоги; медичної реабілітації; медичної допомоги дітям до 16 років; медич-
ної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами. 

На наступному етапі впровадження медичної реформи (2018-2019 р.), у 
зв’язку із розвитком такої Програми, КМУ затвердив Прядок реалізації держа-
вних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних 
гарантій у 2020 році, який повинен був набрати чинності з 1 січня 2020 року. 
Цей Порядок визначав особливості реалізації державних фінансових гарантій 
медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для 
медичних послуг, пов’язаних з наданням екстреної, вторинної (спеціалізова-
ної), третинної (високоспеціалізованої), паліативної медичної допомоги, меди-
чної допомоги дітям до 16 років, медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та 
пологами, медичної реабілітації за програмою медичних гарантій у 2020 році 
[5]. Але відповідно до Постанови КМУ від 5 лютого 2020 р. № 65 про «Деякі 
питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування 
населення у 2020 році» зазначений Порядок був визнаний таким, що втратив 
чинність. Замість нього було прийнято Порядок реалізації програми держав-
них гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році, який визначає 
всі особливості такої реалізації. У зв’язку з запровадженням таких норматив-
них актів, а також внесенням доповнень до Закону України «Основи законо-
давства України про охорону здоров’я» згідно з Законом України «Про держа-
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вні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів», а саме, 
щодо питань: первинної медичної допомоги (ст. 351) та надання медичної до-
помоги із застосуванням телемедицини (ст. 356), пацієнти мають знати всі свої 
права та обов’язки, які зазнали через це змін. 

Якщо аналізувати проходження першого та початку другого етапу рефо-
рми від 1 квітня 2020 року, то пацієнти, задля забезпечення свого права на 
отримання безоплатних медичних послуг, повинні обов’язково підписати де-
кларацію з сімейним лікарем, тому що у випадку необхідності отримання кон-
сультації у вузького спеціаліста (кардіолога, невролога, уролога тощо) чи не-
обхідності лягти в лікарню на планову операцію, то потрібно буде скерування 
від сімейного лікаря. У разі відсутності такої декларації особа повинна буде 
оплачувати лікування самостійно. 

Але є виняток з даного правила: з квітня, без скерування сімейного ліка-
ря, безоплатно можна звертатися лише до акушера-гінеколога, стоматолога, 
педіатра, психіатра, нарколога. Усім, без винятку, безкоштовно нададуть екст-
рену медичну допомогу у всіх лікарнях. Також, відповідно до змін, пацієнти 
отримують право на звернення до спеціаліста по направленню сімейного ліка-
ря у будь-якому медичному закладі. За надану послугу НСЗУ заплатить гроші 
тому закладу, який обере пацієнт. Пацієнт повинен знати, що до тарифів за ме-
дичні послуги не включено вартість лікарських засобів, медичних виробів та 
витратних матеріалів. Ними будуть забезпечувати централізовано за рахунок 
інших програм державного бюджету. Але, якщо особі скажуть заплатити 
окремо за аналізи, ліки чи обстеження, які повинні проводитись безоплатно, то 
така вимога є незаконною. Пацієнт має право звернутися на гарячу лінію 
НСЗУ, яка збирає відповідні скарги і вживає необхідні заходи. 

Наразі, немає законодавчо закріпленої норми, яка б інформувала грома-
дян стосовно відповідальності за вищезазначені незаконні дії лікарів. У п. 15 ч. 
4 Положення «Про Національну службу здоров’я України» затвердженого По-
становою КМУ від 27.12.2017 р. йдеться про те, що НСЗУ розглядає звернення 
та скарги з питань, що належать до її компетенції, виявляє та вживає заходів 
для усунення причин, що призводять до подання скарг [5]. 

Прогалина законодавства полягає у тому, що відсутній конкретний пере-
лік таких заходів, що позитивно б вплинув на обізнаність пацієнтів. Але, ана-
лізуючи нормативно-правові акти, особа повинна розуміти, що за порушення 
права на безоплатну медичну допомогу може настати цивільна, адміністратив-
на чи кримінальна відповідальність. Тобто, пацієнт має право на захист, у ви-
падку порушення його законних прав відповідними способами. Такими спосо-
бами є звернення пацієнтів до державних органів системи охорони здоров’я, 
до суду і звернення до недержавних органів та організацій з метою отримати 
допомогу у захисті та відновлені своїх порушених прав. Право оскарження не-
правомірних рішень і дій (бездіяльності) працівників, закладів та органів охо-
рони здоров’я закріплено у пункті «ї» статті 6 Закону України «Основи зако-
нодавства України про охорону здоров’я». 

Ст. 55 Конституції України проголошує, що права і свободи громадяни-
на захищаються судом. Ця норма передбачає безпосереднє звернення в суд у 
разі порушення прав. Право на звернення до суду за захистом своїх порушених 
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прав пацієнт має також відповідно до ст. 8 Закону України «Основи законо-
давства України про охорону здоров’я». 

Отже, на сьогодні, у зв’язку з медичною реформою, є досить багато но-
вих нормативно-правових актів. Одні приймаються, інші змінюються та допо-
внюються, деякі втрачають чинність через недотримання початкового терміну 
впровадження відповідних змін. Через такі постійні зміни у законодавстві 
України, що стосується медицини, населення погано обізнане у питанні щодо 
своїх прав. А також, у випадку їх порушення, щодо можливості захисту таких 
прав пацієнта.  

Як висновок, проаналізувавши процес реформування медицини, можна 
стверджувати, що дана реформа досить позитивно впливає на права та можли-
вості пацієнтів. Це відбувається через те, що наразі відсутнє державне фінан-
сування лікарень. Лікарі повинні заробляти, шляхом кращого лікування лю-
дей. В даний момент, найбільшим досягненням стосовно прав пацієнтів є вве-
дення в дію Програми медичних гарантій – перелік медичних послуг, які дер-
жава гарантує пацієнту безоплатно. Скористатися ним може кожен громадя-
нин України, який підписав декларацію з сімейним лікарем, терапевтом або 
педіатром. Але, й тут є виняток, екстрена медична допомога надається безо-
платно кожному – незалежно від наявності декларації. Тому, надалі необхідно 
досліджувати зміни в законодавстві під час теперішнього (другого) та наступ-
ного (третього) етапу проведення медичної реформи, задля усунення конфлік-
тів між пацієнтом та медичними закладами, через порушення прав пацієнтів. 
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ДО ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ ОБ’ЄКТІВ АВТОРСЬКОГО ПРАВА 
ТА ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК 

 
На сьогодні в судовій практиці частіше за все виникають спори щодо за-

хисту прав на об’єкти права інтелектуальної власності. Захист інтелектуальної 
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власності має життєво важливе значення, якщо ви не захищаєте свій контент, 
інші можуть скопіювати його, видати його за власний та використати в своїх 
цілях, загалом, для заробітку. Те ж саме стосується і ваших винаходів – їх за-
хист дає гарантію, що лише ви матимете можливість отримувати дохід від 
продажу своєї інтелектуальної власності. Найбільш популярними спорами є 
спори, які пов’язані зі співвідношенням правової охорони торговельних марок 
та об’єктів авторського права.  

Відповідно метою статті є визначення співвідношення об’єктів авторсь-
кого права та торговельних марок. 

Для визначення співвідношення між авторським правом та торговель-
ною маркою, варто окремо їх охарактеризувати. Так, відповідно до законодав-
ства, знаком для товарів та послуг визначають позначення, по якому товари та 
послуги одних осіб відрізняються від товарів та послуг інших осіб [1]. 

Більш ширше дане поняття визначає ЦК України, закріплюючи, що тор-
говельною маркою може бути будь яке позначення або будь яка комбінація 
позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що вироблені (надані) 
однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими 
особами [2]. Даними позначеннями можуть бути, загалом, букви, слова, циф-
ри, образотворчі елементи та поєднання кольорів. 

Зауважимо, що основною метою та головною вирізняльною функцією 
кожної торговельної марки є відрізнення послуг та товарів одного виробника 
від аналогічних товарів та послуг іншого виробника. В той же, час торговельна 
марка здійснює роль реклами та участі в ідентифікації товару або послуги та, 
безпосередньо, є елементом, який має залучати споживачів та заохочувати їх 
при придбанні того або іншого товару або послуги [3]. 

Варто акцентувати увагу на тому, що, торговельна марка того чи іншого 
виду має свого автора, саме тому торговельна марка може бути захищена ав-
торським правом. Наприклад, такі торговельні марки, як словесні, які можуть 
виражатися у таких видах, як слова, гасла, словосполучення назви творів, газет 
та журналів, які охороняються авторським правом. 

Відповідно до положень чинного законодавства, частина твору, яка може 
бути використовуватися самостійно, у тому числі й оригінальна назва твору, 
розглядається як твір та охороняється відповідно до законодавства [4]. Проте, 
варто звернути увагу на той факт, що назви журналів та газет використовують-
ся лише для певної друкованої продукції. 

Складніше за все з рекламними салоганами, так, все залежить від того, 
чи є той чи інший салоган конкретним, тобто належить від до певних товарів 
та послуг, і чи є він абстрактним, тобто може бути використаний для будь яких 
товарів та послуг чи ні. Як приклад, можна привезти салоган «Eat Fresh!» аме-
риканської мережі ресторанів швидкого харчування Subway може використо-
вуватися лише у зв’язку із закладами харчування або продуктами харчування. 

В свою чергу, слоган «Impossible is nothing» німецького промислового 
концерну Adidas AG, може використовуватися для будь яких товарів або пос-
луг, про що свідчить й наступний асортимент товарів: одяг, взуття та спортив-
не знаряддя. Відповідно, на нашу думку, останній слоган може бути зареєст-
рований і в якості торговельної марки, і як об’єкт авторського права, який не 
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прив’язаний до конкретних товарів та/або послуг. Даний захист, звісно, є аль-
тернативним шляхом, проте: даний спосіб можливий лише для фізичних осіб; 
не припускає використання для маркування товарів або послуг; потребує ши-
рокої рекламної компанії; не передбачає обов’язкової реєстрації й саме тому, 
найважче захищається в судовому порядку. 

Не зважаючи на те, що слогани відносно можна віднести до об’єктів ав-
торського права, слід довести, що вони є результатами творчої праці та мати 
ознаки, які притаманні авторському твору – бути оригінальними та неповтор-
ними. Щодо зображувальних торговельних марок, то вони можуть бути поді-
лені на дві категорії: торговельні марки, які виконані у двох вимірах та торго-
вельні марки, які виконані у трьох вимірах.  

Зупинимо увагу на двовимірних: двовимірними торговельними марками 
вважаються торговельні марки, які відтворені на плоскій поверхні, тобто такі, 
які не мають рельєфу. Дана категорія охоплює малюнки, портрети, емблеми та 
фотографії. Дані торговельні марки можуть бути використані як знак для іден-
тифікації товарів або послуг доти, допоки вони є оригінальними та захищені 
українським законодавством. 

Особливої уваги заслуговують портрети та фотографії в галузі охорони 
прав, оскільки їхнє використання може спричинити певні труднощі. Так, на-
приклад, фотографії можуть містити зображення архітектурних об’єктів, які 
захищені авторським правом. Портрети, в свою чергу, можуть порушувати 
права моделей або персонажів, які зображені на них. Отже, в даних випадках 
використання портретів або фотографій в якості торговельних марок потребує 
дозволу як фотографа чи художника, так й архітектора або особи, яка позує 
[4]. 

У свою чергу, звукові торговельні марки можуть бути певним звуком 
або музичним твором. Можемо говорити про певний звук, наприклад, рик лева 
американської кінокомпанії «Metro-Goldwyn-Mayer», який може бути захище-
ний лише як торговельна марка. Варто акцентувати увагу на тому, що, викори-
стання музичного твору як торговельної марки в певних випадках може приз-
вести до складних ситуацій, оскільки при використанні музичного твору необ-
хідно брати до уваги не лише права автора твору, а й права виконавців. Тому, 
дане відтворення потребує письмової згоди останніх [4]. 

Зазначимо, що торговельні марки захищають бренд, включаючи логотип, 
назву бренду та інші функції, пов’язані з ним. Наприклад, McDonald’s має 
свою торговельну марку, яку використовує на всіх своїх продуктах. Як і автор-
ське право, ви отримуєте товарний знак лише тоді, коли починаєте його вико-
ристовувати. Право на товарний знак може бути порушене, коли інша компа-
нія використовує ідентифікуючі функції вашого бренду або схожі на нього 
особливості для продажу своїх товарів чи послуг. 

Авторським правом є інструмент для захисту інтелектуальної власності, 
яка, загалом, передбачена у формі літератури, звукозапису, живопису або ску-
льптури, віршів або сценаріїв тощо. Тобто, він передбачає виключне право ав-
тора того чи іншого твору спеціально копіювати, відтворювати або публікува-
ти твір з метою отримання грошової винагороди тим або іншим чином. Отри-
мати авторське право можна в той момент, коли ви створюєте контент та діли-
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тесь ним. Так, якщо ви пишете пост в блог та публікуєте його в Інтернеті, ви 
автоматично отримуєте на нього авторське право.  

Зауважимо, що авторські права захищають такий контент, як текст або 
зображення та визначають, який контент може бути законно використаний та 
поширений. Як приклад можна привести відеозапис при показі фільму в кіно-
театрах, який відповідно до Закону України «Про авторське право» визнача-
ється незаконним. Таким чином, можна зробити висновок, що авторське право 
може бути порушене при використанні або поширенні чужого контенту без 
належного на те дозволу [1]. 

Так, власник авторських прав отримує визнання завдяки оригінальності 
його роботи, яка в подальшому, захищена авторським правом, саме тому біз-
нес будує свою репутацію під обраним товарним знаком. Узагальнивши, мож-
на зробити висновок, що торговельна марка та авторське право тісно взаэмо-
пов'язані між собою. Так, торговельна марка будь – якого виду має свого авто-
ра та може бути захищена авторським правом.  
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ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ 
ДОМЕННОГО ІМЕНІ 

 
Кожного дня кількість користувачів мережі Інтернет збільшується. Від-

повідно зростає соціальне, інформаційне та економічне значення мережі. При 
цьому доменні імена виступають ідентифікаторами ресурсів, вони можуть бу-
ти схожими або ж однаковими з такими об’єктами інтелектуальної власності 
як комерційні найменуванні, товарні знаки тощо. Саме це і є причиною виник-
нення правових суперечок. Значним ускладненням регулювання спірних пра-
вовідносин є відсутність територіальних обмежень, тому застосування домен-
них імен має міжнародний характер. 

Мета роботи провести дослідження щодо визначення правої природи 
доменного імені відповідно до особливих ознак. 

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і 
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послуг» доменне ім’я – ім’я, що використовується для адресації комп’ютерів і 
ресурсів в Інтернеті [1]. 

Існує й інше визначення доменного імені. Так, відповідно до п. 2 Поста-
нови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку підключення до 
глобальних мереж передачі даних» доменне ім’я – буквено-цифровий вираз, 
що ідентифікує будь-який комп’ютер абонента у мережі Інтернет [2]. 

Як правило, доменне ім’я визначається як унікальне літерне, цифрове, 
символьне позначення або комбінація таких позначень, що зареєстроване в ре-
єстрі доменних імен. Реєстрація доменного імені повинна відбуватися у відпо-
відності з правилами, встановленими Організацією з привласнення імен та ад-
рес в Інтернеті (Internet Corporation For Assigned Names and Numbers – 
ICANN). Призначення доменного імені полягає в ідентифікації певного інфо-
рмаційного ресурсу, пристрою чи групи пристроїв в Інтернеті. 

Дані визначення чітко описують поняття «доменне ім’я» з технічної точки 
зору, але їх правова природа та способи взаємодії з ним залишається невизначе-
ним. Юридична природа доменних імен є одним із найбільш суперечливих пи-
тань в Інтернеті і є частиною дискусії щодо того, який тип правових принципів 
ми повинні застосовувати щодо нових прав, що випливають з кіберпростору. 

Існує дві точки зору: згідно з першою, доменне ім’я слід розглядати як 
договори на послуги, які випливають із договірних відносин між Реєстратора-
ми та Реєстраторами. Другий розглядає доменні імена як нематеріальні права 
власності, що належать власнику доменних імен. 

Деякі суди класифікують доменні імена як права на послуги згідно дого-
вору. Доменні імена що надаються особі, іменовані Реєстрантом, в рамках до-
говору про надання послуг, а доменні імена що надає особа, іменовані Реєст-
ратором [3]. 

Функція Реєстраторів полягає у забезпеченні доступності запитуваного 
доменного імені, що буде відповідати доменному імені з IP-адресою. Реєст-
рант має право на використання доменного імені до тих пір, поки плата за 
оновлення не буде сплачена реєстратору, доки не буде встановлено, що реєст-
рація доменного імені шкодить інтелектуальним майновим правам інших [4]. 

Частина юристів, фахівців з Інтернет-права вважає, що доменне ім’я – це 
майно, а права на доменні імена є абсолютними майновими правами (коли 
праву правовласника протиставляється обов’язок усіх не порушувати це право, 
яскравий приклад абсолютного права – право власності) [5]. Слід зазначити, 
що аргументи є в підтримку як однієї, так і іншої позиції. 

При міркуваннях на тему природи прав на доменне ім’я є доречним за-
дати питання: З якою метою купуються права на доменне ім’я? Відповідь на це 
питання дозволить краще зрозуміти сутність та природу прав на доменне ім’я. 
Звісно ж, права на доменне ім’я купуються з метою вільного користування, 
володіння і розпорядження доменним ім’ям, доменне ім’я розглядається як 
об’єкт, як товар, що має економічну цінність. Це характеризує право як майно-
ве і носить абсолютний характер. 

Якщо ж виходити з того, що право на доменне ім’я відносне і зводиться 
лише до послуг реєстратора за договором, то неминуче випливає висновок, що 
права на доменні імена купуються з метою отримання послуг від конкретного 
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реєстратора і в конкретному, визначеному таким реєстратором, обсязі. Однак, 
очевидно, що власнику доменного імені не суттєво важливо, хто є його упов-
новаженим реєстратором; якби інститут реєстрації доменних імен в тому ви-
гляді, в якому він існує зараз за правилами ICANN, був скасований або заміне-
ний (звичайно ж, при збереженні баз доменних імен і технічних даних, при 
збереженні системи доменних імен), то цінність і сутність прав на доменне 
ім’я від цього б не змінилася. Якби була введена державна реєстрація домен-
них імен, аналогічна державної реєстрації прав власності на об’єкти нерухомо-
сті, то доменні імена як і раніше продовжили б своє існування. Ось тільки 
прихильники другого підходу до природи прав на доменне ім’я позбулися б 
свого основного аргументу, що права на доменне ім’я – це права в рамках до-
говору реєстрації доменного імені. 

Проаналізуємо рішення Європейського суду з прав людини (далі – 
ЄСПЛ), в якому з’ясовувалося питання природи прав на доменне ім’я: справу 
PAEFFGEN GMBH v. Germany, no. 25379/04, 21688/05, 21722/05 and 21770/05, 
ECHR, decision as of 18 September 2007 (справа ТОВ Паеффген проти Німеч-
чини за заявами №№ 25379/04, 21688/05, 21722/05 та 21770/05). Рішення 
ЄСПЛ від 18 вересня 2007 року, можна представити таким чином: 

Ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції встановлює, що кожна особа має пра-
во вільно користуватися і розпоряджатися своїм майном; ніхто не може бути 
позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, пе-
редбачених законом і загальними принципами міжнародного права. 

ЄСПЛ зазначає, що теорія «власності», відображена в ст. 1 Протоколу № 
1, «має самостійне значення, яке не обмежується володінням тільки матеріаль-
ними речами і яке не залежить від формальної класифікації в національному 
праві. Інші конкретні права і інтереси, що утворюють майно, також можуть 
розглядатися як «права власності», а відповідно, і як «об’єкти власності» з ме-
тою даної статті [6]. 

Для визначення, чи є якийсь об’єкт об’єктом прав власності, необхідно 
встановити, зачіпаються чи при його використанні фінансові інтереси і чи є 
економічна цінність у такого об’єкта. 

Слідуючи цій логіці, до об’єктів власності ЄСПЛ відніс об’єкти інтелек-
туальної власності, а також ліцензії. 

Власник доменного імені має право самостійно визначати способи його 
використання (розмістити рекламу, сайт про послуги і / або товари, зробити 
доступ платним або безкоштовним, може здати доменне ім’я в оренду, може 
продати його і т.д.). Тому виключне право на використання доменного імені 
має економічну цінність, а відповідно, є правом власності в сенсі ст. 1 Першо-
го протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основних свобод. 

При співвідношенні прав на доменне ім’я та прав на товарний знак і інші 
позначення необхідно досліджувати в кожному конкретному випадку, чи мож-
ливе використання спірного доменного без порушення прав на засоби індиві-
дуалізації і яким буде використання доменного імені, якщо воно збережеться 
за відповідачем – власником доменного імені. Це дозволить прийняти справе-
дливі заходи по припиненню і запобіганню порушень в подальшому, не пору-
шуючи прав власності власника доменного імені на доменне ім’я [7]. 
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Тобто, можемо зробити висновок, що доменне ім’я слід вважати особли-
вим різновидом майна, майновим правом та, відповідно, об’єктом права влас-
ності. Таке розуміння сутності доменного імені відповідає позиції ЄСПЛ з 
цього питання. 
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ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ В ОНЛАЙН-СЕРВІСАХ: МІ-

ФИ ТА РЕАЛЬНІСТЬ 
 
Серед інтернет-спільноти існує думка, що будь-яка форма зворотного 

зв’язку або віджет замовлення зворотного дзвінка на сайті свідчить про оброб-
ку персональних даних користувачів, що сайт будуть штрафувати за порушен-
ня. Цей висновок, прихильники цієї точки зору, роблять, засновуючись на по-
пулярних міфах інтернет-спільноти. Отже, нижче ми розглянемо найпопуляр-
ніші міфи та з’ясуємо дійсну ситуацію. 

Перший міф. Персональні дані – це будь-які відомості про фізичну особу. 
Згідно з ст. 1 Закону України «Про захист персональних даних», персо-

нальні дані – це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка 
ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована [1]. Тобто персона-
льними даними є тільки ті відомості, на основі яких можна встановити особу 
людини або які відносяться до людини, особа якого безперечно відома. 

Розглянемо приклад з заповненням найпростішої форми реєстрації на 
будь-якому сайті, де ви зобов’язані залишити номер телефону або адресу елек-
тронної пошти. У власника сайту немає легального доступу до абонентської 
бази або бази користувачів поштового сервісу. Отже, самі по собі ці відомості 
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не дозволяють встановити особу людини, яка ними користується. Тому дані не 
можна вважати персональними в тому випадку, коли без використання додат-
кової інформації вони не дозволяють ідентифікувати фізичну особу. 

Отже, якщо форма зворотного зв’язку не передбачає, окрім номера теле-
фону або адреси електронної пошти, надання додаткових відомостей, що іден-
тифікують користувача, то така інформація не відноситься до персональних 
даних. Запит імені спільно з номером телефону або email користувача також не 
робить дані персональними, тому що ім’я не ідентифікує громадянина. Тому, з 
точки зору цивільного законодавства, просто імені не достатньо для виник-
нення юридичних наслідків. Як мінімум, необхідні ще прізвище та по батькові. 

Аналогічно до персональних даних не відносяться відомості про IP, cookie, 
і інші дані, що збираються в автоматичному режимі у зв’язку з активністю на 
сайті або в додатку користувача, який не пройшов повну ідентифікацію. 

Другий міф. Політика конфіденційності – це тільки формальність. 
У GDPR (EU General Data Protection Regulation) є норми та правила, згі-

дно з якими і складається політика конфіденційності персональних даних. Са-
ме згідно з директивою персональні дані не можуть бути передані у країни, рі-
вень захисту у яких нижче, ніж у ЄС. Тож, чому люди дивуються, коли бачать 
статистику щодо своїх дій на сайті або навіть ті дані, що на певному ресурсі 
навіть не вносились? Просте рішення – читати політику конфіденційності, а не 
просто натискати на кнопку «Згоден».  

Для прикладу наведемо декілька фрагментів з політики конфіденційності 
сайту INCIDER: 

4.3 Відвідувачу на веб-сайті THEINSIDER.COM.UA може бути запропо-
новано ввести персональні дані при наявності його згоди. Зокрема, може бути 
запропоновано ввести ім’я, прізвище, адресу електронної пошти, номер теле-
фону, дату народження, стать, а також зареєструватися на сайті за допомогою 
соціальних мереж, таких як Twitter Facebook, ВКонтакте. ТОВ «ВСЕУКРАЇН-
СЬКА МЕДІА ГРУПА» може звертатися до відвідувача веб-сайту з проханням 
про надання інших даних. 

6.1 Ці модулі можуть бути кнопками синхронізації аккаунту на веб-сайті 
THEINSIDER.COM.UA, Like, ретвітнути або відповідно «Мені подобається». 
Якщо відвідувач відкривав одну з веб-сторінок, оснащену таким плагіном, йо-
го інтернет-браузер безпосередньо підключить його до серверів Facebook, 
Twitter, LinkedIn, ВКонтакте, Google+ або Youtube. Плагін буде передавати на 
сервер дані про те, які саме веб-сторінки веб-сайту THEINSIDER.COM.UA ві-
двідувач переглядав. 

6.3 Щоб уникнути зв’язку мереж Facebook, Twitter, LinkedIn, ВКонтакте, 
Google+ або Youtube з веб-сайтом THEINSIDER.COM.UA і подальшого спів-
віднесення даної інформації з акаунтом, відвідувач має вийти з облікового за-
пису мережі перед відвідуванням веб-сайту THEINSIDER.COM.UA [2]. 

Саме пункт 6.3 відповів би на всі питання користувача (при умові, що 
він прочитав політику конфіденційності). 

Третій міф. На обробку персональних даних потрібна письмова згода. 
Ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних» вже спростовує 

цей міф. Згідно з ним, згода суб’єкта персональних даних – це добровільне во-
левиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання до-
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зволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх 
обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити ви-
сновок про надання згоди. У сфері електронної комерції згода суб’єкта персо-
нальних даних може бути надана під час реєстрації в інформаційно-
телекомунікаційній системі суб’єкта електронної комерції шляхом простав-
лення відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних від-
повідно до сформульованої мети їх обробки, за умови, що така система не 
створює можливостей для обробки персональних даних до моменту простав-
лення відмітки. 

Тобто, навіть натиснення на кнопку «Згоден» після питання про обробку 
персональних даних вже означає вашу законну згоду. 

Четвертий міф. Як можна погодитись на обробку персональних даних, 
якщо не знаєш, де вони будуть використовуватись? 

Відповідь на це питання вже надавалась раніше. Достатньо прочитати по-
літику конфіденційності сайту. В ній обов’язково є пункт щодо прав суб’єкта пе-
рсональних даних, де вказано, що одним із прав – це знати про цілі обробки пер-
сональних даних, а також є пункт про реалізацію захисту ваших персональних 
даних згідно з законом України та забезпечення заходів для захисту. 

Отже, не слід вірити усім міфам, що зустрічаються в інтернеті (це стосу-
ється загального правила «не вір усьому, що пишуть в інтернеті»), треба 
обов’язково читати політику конфіденційності персональних даних сайту, там 
же шукати відповіді на питання щодо своїх персональних даних. Краще читати 
«інструкцію» до того, як «щось зламалось». Також, відповіді на питання допо-
можуть знайти Закони України, зокрема, Закон «Про інформацію» [3], у якому 
можна з’ясувати такі питання як основні принципи інформаційних відносин, 
суть державної інформаційної політики, зміст права на інформацію та гарантії 
на нього та суть захисту персональних даних [1]. 
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СТАТУС ВЕРХОВНОГО СУДУ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ 
 
Серед найпомітніших резонансних новел, запроваджених конституцій-

ною судовою реформою 2016 року в країні, є створення «нового» Верховного 
Суду (далі – ВС) шляхом ліквідації «старого» Верховного Суду України (далі 
– ВСУ). Протягом останніх чотирьох років увага прикута до перебудови судо-
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вої системи України на вищому щаблі через недопустиме співіснування двох 
легітимних найвищих судів в системі судоустрою держави. 

В ході реалізації реформи на підставі Законів України від 02.06.2016 р.: 
«Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» № 1401-VIII 
(далі – Закон № 1401-VІІІ) [1] та «Про судоустрій і статус суддів» № 1402-VІІІ 
(далі – Закон № 1402-VІІІ) [2] ВСУ «як найвищий судовий орган в системі су-
дів загальної юрисдикції» було ліквідовано. Натомість в 2017 році розпочав 
роботу Верховний Суд, але в конституційно оновленій якості «найвищого суду 
в системі судоустрою України» [1]. До ВС провели окремий конкурс з метою 
«очищення» від недоброчесних суддів правопопередника - ВСУ: судді не були 
автоматично переведені до нового ВС, але могли брати участь в конкурсі на 
загальних засадах. 

Проте, ліквідація ВСУ так не закінчилася, оскільки до Конституційного 
Суду України (далі – КСУ, Суд) звернувся ВСУ з конституційним поданням 
розглянути питання щодо відповідності Конституції України окремих поло-
жень (пункту 7) Розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 
1402-VІІІ [2], відповідно до якого з дня початку роботи Верховного Суду у 
складі, визначеному Законом № 1402-VІІІ: «ВСУ, Вищий спеціалізований суд 
України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищий господарський суд 
України, Вищий адміністративний суд України припиняють свою діяльність та 
ліквідуються у встановленому законом порядку», тобто зазначеним ВР Украї-
ни вийшла за межі повноважень, визначених у Конституції України, а саме: 
«семантична зміна назви з «Верховний Суд України» на «Верховний Суд» за 
відсутності зміни правового статусу не може бути підставою для припинення 
діяльності та ліквідації його як конституційного органу державної влади» [3]. 

Очікуючи на рішення КСУ, ліквідацію ВСУ призупинили, але форму-
вання нового ВС продовжили. КСУ в рішенні № 2-р/2020 від 18.02.2020 року 
прийшов до висновку: «вилучення слова «України» – власної назви держави – 
із словесної конструкції «Верховний Суд України» не вплинуло на конститу-
ційний статус цього органу державної влади, тобто внесені зміни до Консти-
туції України не були спрямовані на припинення діяльності та ліквідацію ВСУ 
як органу державної влади»[3], чим створило повний колапс правосуддя, оскі-
льки КСУ відмовився визнати формування нового ВС таким, що не відповідає 
Конституції України: вважає всі процедури його створення легітимними, кон-
ституційними, як й обов’язковість його рішень. Визнання положення Закону 
№ 1402-VІІІ щодо ліквідації ВСУ неконституційним означає, що ВСУ продо-
вжує існування та зберігає свій статус. 

Голова ВС Данішевська Валентина стверджує: « … тепер така ситуація, 
що Верховний Суд як чинний орган існує один, адже ВСУ не працює як суд та 
не виконує жодних процесуальних функцій, але юридичних осіб існує дві» [4]. 

Відповідно до ч. 5 ст. 88 Закону України «Про Конституційний Суд» від 
13.07.2017 року № 2136-VIII: «рішення чи висновок Суду є остаточним і не 
може бути оскарженим» [5]. Але, суддя КСУ, згідно зі ст. 93 цього Закону, має 
право висловити свою окрему думку: лише один суддя Головатий С. не підт-
римав резонансне рішення № 2-р/2020, тому що вважає, що юридичних підс-
тав для визнання положення пункту 7 розділу XII Закону № 1402-VІІІ зі змі-
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нами: «та ліквідуються» в частині Верховного Суду України неконституцій-
ним не було, мотивувавши свою думку наступним аргументами:  

- позиція ВСУ як суб’єкта конституційного подання … побудована на 
гаданому зв'язку між його «ліквідацією» як інституту влади та «зміною назви» 
є юридично безпідставною (п. 23): справа не в зміні назви, а в тому, що ВСУ 
хоча і не ліквідований, але припинив свою діяльність, тому не здатен продов-
жувати працювати під іншою назвою; 

- формула оскаржуваного припису пункту 7 «та ліквідуються»… чітко вка-
зує на те, що мало бути здійснено процедуру ліквідації не за Законом № 1402-
VІІІ, а відповідно до «встановленого законом порядку», тобто в загальному по-
рядку, що його було встановлено законом (законами) України ще до ухвалення 
Закону № 1402-VIII (п. 33): регламентація норми зумовлена тим, що питання на-
явності або відсутності у конституційних органів статусу юридичної особи ма-
ють цивільно-правний характер, не є предметом виключного конституційного ре-
гулювання, відповідно до Конституції України їх вирішує законодавець шляхом 
ухвалення законів (п. 37); таке рішення законодавця не стосується конституцій-
ного статусу: створення, припинення діяльності ВС як конституційного органу - 
це питання, належить до предмета регулювання виключно Основним Законом 
України (п. 39), але Конституція України не регулює питання наявності або від-
сутності … у конституційного органу статусу юридичної особи, … як і питання 
створення чи ліквідації юридичних осіб (п. 36); 

- …питання ліквідації в установленому законом порядку, слід розглядати 
в розумінні установленого в рамках цивільного права загального порядку лік-
відації юридичної особи, тобто в контексті юридичного регулювання приватно 
- майнових відносин, а не в контексті конституційного регулювання (п. 40); за 
ситуації, коли на всі процедури, пов'язані з ліквідацією ВСУ як юридичної 
особи, поширюється порядок, установлений законом, зокрема Цивільним ко-
дексом України (п. 41); 

- суб’єкт конституційного подання ВСУ юридично хибно ставить знак 
рівності між категорією «найвищий судовий орган у системі судів загальної 
юрисдикції в Україні» та категорією «найвищий суд у системі судоустрою 
України» … як направду припис ч. 3 ст. 125 Конституції України в редакції 
Закону № 1401-VIII [1]…чітко визначив новий правовий статус Верховного 
Суду (п. 60), тобто ніякої мови про зміну лише назви та відсутність зміни пра-
вового статусу йти не може: на що також вказує припис п. 5 Розділу XII Зако-
ну № 1402-VІІІ: Верховний Суд - за наслідками конституційної реформи – 
«створюється на матеріально-технічній базі Верховного Суду України, Вищо-
го спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, 
Вищого господарського суду України, Вищого адміністративного суду Украї-
ни», тобто на базі саме цих інституцій - шляхом їх ліквідації як юридичних 
осіб має постати нова юридична особа» (п. 40) [6]. 

Таким чином, вважаємо, що наведені суддею Головатим С. аргументи ста-
ють вагомою вказівкою вважати, що рішення КСУ № 2-р/2020 від 18. 02. 2020 
року щодо визнання ліквідації ВСУ неконституційним - є безпідставним, оскіль-
ки твердження п. п. 7, 8 цього рішення КСУ, що Верховний Суд України «продо-
вжує діяти (функціонувати) під назвою Верховний Суд» [3], викликає багато об-
ґрунтованих сумнівів й дорікань з боку як правників - теоретиків так і практиків. 
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Отже, Конституційний Суд України проблеми існування на теперішній 
час двох легітимних найвищих судів в системі судоустрою України не вирі-
шив, а навпаки, прийнятим рішенням № 2-р/2020 від 18. 02. 2020 року припи-
нив ліквідацію, непрацюючого в останні роки, Верховного Суду України як 
юридичної особи. 

Відповідно до ст. 151-2 зміненої Конституції України «рішення та ви-
сновки, ухвалені Конституційним Судом України, є обов’язковими, остаточ-
ними і не можуть бути оскаржені» [1], проте, виходячи з положень ч. 2 ст. 92 
Закону України «Про Конституційний Суд України», Суд: «може розвивати і 
конкретизувати юридичну позицію Суду у своїх наступних актах, змінювати 
юридичну позицію Суду в разі суттєвої зміни нормативного регулювання, 
яким керувався Суд при висловленні такої позиції, або за наявності 
об’єктивних підстав необхідності покращення захисту конституційних прав і 
свобод з урахуванням міжнародних зобов’язань України та за умови обґрунту-
вання такої зміни в акті Суду» [5]. Виписані нові дискреційні повноваження 
КСУ викликають надію, що в країні може бути усунутий колапс правосуддя, 
створений самим Конституційним Судом України, шляхом застосування ви-
ключно приписів ст. 92 Закону України «Про Конституційний Суд України» та 
Верховний Суд як де-факто, так і де-юре постане єдиним «найвищим судом у 
системі судоустрою України». 
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Процедура спадкування є звичним і традиційним явищем уже протягом 

багатьох століть. В нашій державі основним нормативно-правовим актом, що 
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регулює порядок спадкування, є Цивільний кодекс, який і визначає перехід 
прав та обов’язків від спадкодавця до спадкоємців. Цей інститут був завжди 
цікавий науковцям у різні часи його існування і залишається таким наразі. 
Особливим об’єктом спадкування виступають цінні папери – акції. З огляду на 
правову природу акцій як виду цінних паперів порядок їх спадкування пови-
нен мати певні особливості, які й розглянемо в цій роботі. 

Спадкові відносини стосовно акцій встановлені такими актами законо-
давства України: Цивільним кодексом, Законом України «Про цінні папери та 
фондовий ринок», Законом України «Про акціонерні товариства». 

Відповідно до Закону «Про цінні папери та фондовий ринок» [1] акція – 
це іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його власника (акціо-
нера), що стосуються акціонерного товариства, включаючи право на отриман-
ня частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та право на 
отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, пра-
во на управління акціонерним товариством, а також немайнові права, передба-
чені Цивільним кодексом України та законом, що регулює питання створення, 
діяльності та припинення акціонерних товариств (ч.1 ст.6). 

Акція належить до емісійних цінних паперів, тобто цінних паперів, що 
посвідчують однакові права їх власників у межах одного випуску стосовно 
особи, яка бере на себе відповідні зобов’язання. Крім того, акція віднесена до 
групи пайових цінних паперів – це цінні папери, які посвідчують участь їх 
власника у статутному капіталі, надають власнику право на участь в управлін-
ні емітентом й отримання частини прибутку, зокрема у вигляді дивідендів, та 
частини майна у разі ліквідації елемента. 

Спадкування є похідною підставою набуття права власності на акції. В 
акціонерних товариствах, відповідно до Закону «Про акціонерні товариства» 
[2], акція товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього акці-
онерного товариства. У такому випадку виходить, що до особи-спадкоємця ав-
томатично переходять корпоративні права й особа повинна буде вступити до 
товариства. На законодавчому рівні не передбачено, наприклад, умови про те, 
щоби отримати згоду інших учасників акціонерного товариства на вступ спад-
коємця до компанії або ж не поширюється переважне право на придбання ак-
цій в результаті їх спадкування. Таким чином, можемо сказати, що немає осо-
бливих відмінностей між спадкуванням акцій та інших речей [3, c. 76]. 

З Узагальнення практики оформлення спадкових прав на вклади в бан-
ківських установах, акції, пенсійні кошти та інші виплати державними та при-
ватними нотаріусами Донецької області за період з 01.01.2014 року по 
31.10.2015 рік прослідковуємо, що право власності у набувача майна виникає 
після моменту передання майна, якщо інше не встановлено договором або за-
коном (ст. 334 ЦКУ). Виникнення самих корпоративних прав пов’язано з уне-
сенням особи до реєстру власників іменних цінних паперів. Тобто, щоб реалі-
зувати корпоративні права із акції, спадкоємцям необхідно вчинити певну по-
слідовність дій, що передбачаються законодавством про цінні папери [4]. 

Для оформлення права на акції спадкоємці повинні насамперед зверну-
тися до нотаріуса за місцем відкриття спадщини із заявою про прийняття спа-
дщини або із заявою на видачу свідоцтва про право на спадщину, яке видаєть-



135 

ся через 6 місяців із дня відкриття спадщини. У разі неотримання такого спад-
коємці не будуть включені до реєстру акціонерів та не зможуть брати участь у 
загальних зборах відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». 
Як зазначає Н.В. Єсауленко, варто враховувати і той момент, що коли помирає 
особа-власник акцій, то до системи реєстру вносяться зміни, пов’язані з блоку-
ванням акцій. Це операція щодо припинення реєстрації переходу права влас-
ності на іменні цінні папери, обтяжені зобов’язаннями, що обтяжують обіг на 
визначений строк та/або до настання певної події [5, c. 404]. 

Указана автор пропонує внести зміни до Закону «Про акціонерні товари-
ства»: товариство має можливість до вступу в права спадкування осіб, кіль-
кість голосів яких може вплинути на рішення загальних зборів, приймати тіль-
ки ті рішення, які не призведуть до значних змін у діяльності товариства. Це 
стосується періоду часу, коли спадкоємець ще не набув прав на спадщину та 
управління товариством [5, c. 406]. Ми погоджуємося з необхідністю внесення 
таких змін в законодавство. Але, наприклад, є такі випадки, коли частка акцій 
його власника в статутному капіталі товариства незначна, й особливого впливу 
на прийняття рішення спадкоємці не матимуть. Тому також доцільно, окрім 
попередньо вказаного положення, внести й таке, що дає все ж таки акціонерам 
право приймати важливі рішення, що стосуються товариства і без особи, яка 
повинна успадкувати акції, якщо їх частка в статутному капіталі є незначною. 

Другим етапом дій задля реалізації своїх прав за акціями є внесення змін 
до системи депозитарного обліку стосовно цінних паперів конкретного влас-
ника. Такі зміни здійснюються виключно депозитарними установами. Для цьо-
го необхідні документи, визначені Комісією. У порядку, строки та обсягах, що 
встановлені Центральним депозитарієм за погодженням з Комісією, в Центра-
льному депозитарії відображається інформація про всі операції на рахунках у 
цінних паперах депонентів та номінальних утримувачів кожної депозитарної 
установи (ч. 2 ст. 6 ЗУ «Про депозитарну систему») [6]. 

Після смерті деяких акціонерів немає спадкоємців ні за законом, ні за за-
повітом, або ніхто зі спадкоємців не приймає спадщину. У такому випадку, 
згідно Цивільного кодексу України (ст. 1277) [7], у загальному порядку орган 
місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини, зі спливом одного 
року з дня відкриття спадщини повинен подати до суду заяву про визнання 
спадщини відумерлою. Після задоволення судом заяви акції переходять у вла-
сність територіальної громади, шляхом зарахування коштів на рахунок грома-
ди з рахунку власника акцій. 

У випадку переходу акцій у власність громади після їх оцінки й опису 
такі цінні папери реалізуються на організаційно оформленому ринку через то-
рговця цінними паперами, визначеного на конкурсній основі (п. 2 Порядку ро-
зпорядження цінними паперами, виражені у валюті України та іноземній ва-
люті, які переходять у власність держави, затвердженого наказом Міністерства 
фінансів України, ДКЦПФР, ФДМУ, Державної податкової адміністрації 
України від 23 квітня 1999 р. № z0222-99) [8]. 

Таким чином, можемо зробити висновок, що акції є особливим об’єктом 
цивільного права і характеризуються особливим порядком спадкування. Так як 
на законодавчому рівні немає норм, які регулюють докладно процедуру спад-
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кування акцій, вважаємо за доцільне внести відповідні правила у Закон Украї-
ни «Про акціонерні товариства». 
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ЗМІСТ ПРАВА НА ЖИТТЯ 
 
Найціннішим для людини є беззаперечно її життя. Право на життя закрі-

плене на законодавчому рівні та охороняється державою в багатьох країнах 
світу. Різні науковці досліджували дане питання і давали своє бачення змісту 
права на життя, але, на жаль, через багатогранність цього поняття немає єдиної 
думки щодо його сутності.  

Право на життя і життя людини – поняття хоч і схожі між собою, проте 
не тотожні, оскільки мають дещо різну сутність. Саме по собі життя має безліч 
трактувань. Його досліджували в медицині, філософії, біології. Так, напри-
клад, в медицині життя розглядають як одну з вищих форм руху і організації 
матерії. В філософії це поняття визначається як одна з форм існування матерії, 
що виникає за певних умов [1, с. 24]. 

А. Головістікова, вважає, що життя – це самостійно виникаючий, само-
регулюючий, соціально-інтегрований, взаємопов’язаний з навколишнім сере-
довищем процес, який здійснюється на основі багаторівневої білкової системи 
вищого ступеня складності (людина) [2, c. 31]. 

На думку Є.С. Резніка життя – це сукупність біохімічних процесів, які 
протікають в організмі людини, визначають його розвиток, розмноження, хар-
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чування, відносини з зовнішнім середовищем, яка виникає в момент появи ем-
бріона і припиняється у момент загибелі всього головного мозку [3, c. 10]. 

Саме право на життя є більш правовою категорією, яка має законодавче 
закріплення і захищається державою. 

Ідея права на життя не є новою, бо виникає ще з часів доби Відродження, 
коли її представники вперше сформували поняття «права людини», і поняття 
життя розглядали як невід’ємна властивість індивіда. А вже з ХVIII ст. відбу-
вається поступове дослідження ідеї права на життя як правової та філософсь-
кої категорії на відміну від попереднього періоду історії людства [4, с. 15-16]. 

Деякі науковці вважають, що право на життя є природним правом люди-
ни, бо воно існувало в людини ще до розвитку держави та різних наукових 
концепцій і теорій, тобто було як невід’ємна властивість живої істоти, бо ви-
никає з моменту народження людини і притаманне їй протягом всього розвит-
ку і аж до самої смерті. Його не можна відняти, чи обмежити, воно є універса-
льним [1, с. 24]. 

В сучасній Україні, пройшовши багато етапів дослідження та вдоскона-
лення, як і в більшості інших держав світу, право на життя закріплюється в 
Конституції України, нормами якої встановлено: «Людина, її життя і здоров‘я, 
честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою со-
ціальною цінністю. Життя людини виступає об’єктом правової охорони, оскі-
льки саме держава повинна створювати механізми, які б максимально захища-
ли життя від будь-яких посягань (ст. 3). Кожна людина має невід’ємне право 
на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов’язок держа-
ви — захищати життя людини (ст. 27)» [5]. 

Цивільний кодекс України також містить норму, якою зазначається, що 
фізична особа має невід’ємне право на життя (ст. 281) [6]. 

Право на життя гарантується і міжнародно-правовими актами. Так, Зага-
льна Декларація прав людини 1948 року вказує, що людина має право на жит-
тя, свободу та особисту недоторканність (ст. 3) [7]. Конвенція про захист прав 
людини і основоположних свобод 1950 р. закріплює норму, відповідно до якої 
право кожного на життя охороняється законом. Нікого не може бути умисно 
позбавлено життя інакше ніж на виконання смертного вироку суду, винесеного 
після визнання його винним у вчиненні злочину, за який закон передбачає таке 
покарання (ст. 2) [8]. 

Але в міжнародних та вітчизняних нормативно-правових актах не міс-
титься законодавчого визначення «права на життя», а лише розкривається його 
сутність. 

Визначення даного поняття дають науковці, але знову ж таки, єдиної, 
спільної думки вони не дійшли. На думку Н.В. Кальченко, що право на життя 
– це природна, невід’ємна від людини можливість захисту недоторканності 
життя і свободи розпорядження нею, гарантована нормами внутрішнього за-
конодавства і міжнародно-правовими актами [9, c. 75]. 

О.Г. Рогова зазначає, що право людини на життя – це свобода людини 
безпосередньо реалізовувати можливості, які вона має внаслідок своєї належ-
ності до виду Homo sapience, та задовольняти необхідні сутнісно-якісні біоло-
гічні, соціальні, духовні, економічні та інші потреби, неподільні із самою лю-
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диною, що об‘єктивно визначаються досягнутим рівнем розвитку людства і 
мають бути всезагальними [10, c. 13]. 

О. Малиновський розглядає право на життя як право на гідне людське 
існування, що включає цілий ряд так званих суміжних прав (на освіту, на охо-
рону здоров‘я, на свободу від принизливого або нелюдяного звернення, на 
пошану до приватного і сімейного життя [11, c. 54]. 

Л. Ольховик, же зазначає, що в сучасному розумінні право на життя роз-
глядається як особисте немайнове право фізичної особи, що виникає з приводу 
особистого немайнового блага, яким є життя людини [12, с. 164]. 

В. Макрінська право на життя трактує наступним чином – це право на 
гідне людське існування, що включає в себе цілий ряд так званих суміжних 
прав (на освіту, на охорону здоров’я, на свободу від принизливого або нелюд-
ського поводження, на повагу до приватного і сімейного життя тощо [13, c. 
51]. 

Узагальнивши думки науковців, Я.П. Кузьменко дав своє визначення 
поняття «право на життя» - це сумарне суб’єктивне право, що припускає пе-
редбачену для індивіда нормами об’єктивного права міру можливої поведінки 
по користуванню життям як соціальним благом у цілях підтримки свого біоло-
гічного існування і саморозвитку особистості, здійснювану індивідом за допо-
могою його власних фактичних і юридичних дій, включаючи вимоги до інших 
суб’єктів права, крім держави, а також забезпеченим з боку держави і суспіль-
ства абсолютним обов’язком щодо збереження, охорони і забезпечення гідного 
життя [14, с. 28]. 

Ми погоджуємось із цим визначенням, адже воно найширше розкриває 
поняття «право на життя», зосередивши в собі найголовніші моменти із визна-
чень, даних іншими науковцями, і найбільш детально відображає особливості 
та зміст даного поняття. 

На основі розглянутих визначень, можна сказати, що зміст права людини 
на життя є багатоаспектним і розкривається з різних позицій – соціальної, пра-
вової, економічної, політичної. Саме з норм Основного Закону випливає забо-
рона смертної кари, заборона катування, жорстокого, нелюдського або такого, 
що принижує гідність, покарання чи поводження; заборона медичних, науко-
вих та інших дослідів на людині без її згоди. 

Також норми, що гарантують право на життя, містять в собі і такі скла-
дові, як право на належні, безпечні й здорові умови праці (ст. 43 КУ), право на 
охорону здоров’я (ст. 49 КУ), на безпечне для життя і здоров’я довкілля (ст. 50 
КУ). Тобто, кожна з сфер людської діяльності гарантує нерозривно пов’язані з 
правом на життя право на освіту, на харчування, на чисте довкілля, свободу 
пересування, таємницю, право вільного вибору. Та найважливішою категорією 
змісту права на життя, на нашу думку, є право на захист життя та право на по-
збавлення життя іншої людини. Це питання не одноразово досліджувалось на-
уковцями, як складова змісту права на життя. 

Отже, можна зробити висновок, що право на життя складне й багатог-
ранне поняття, яке може трактуватись з різних позицій. Але воно залишається 
невід’ємним правом кожної особи, гарантоване державою. Зміст самого права 
становлять можливості щодо здійснення та реалізації даного права, що нероз-
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ривно пов’язані з ним, без яких неможливе повноцінний розвиток та функціо-
нування людини в межах реалізації права на життя. Тому, вважаємо, що варто 
закріпити визначення «право на життя» та «зміст права на життя» на законода-
вчому рівні. 
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ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ В IT СФЕРІ 
 
Питання захисту персональних даних у IT сфері набуло актуальності у 

сучасному світі, оскільки воно є основоположним фактором безпеки при здій-
сненні інформаційних відносин. Захист персональних даних передбачає уне-
можливлення передачі таких даних суб’єкта третім особам при обробці та збе-
ріганні даних у комплексних інформаційних системах. Дана проблема гостро 
постає у багатьох сучасних сферах IT, зокрема, в електронній комерції, CRM 
системах, соціальних мережах та багатьох інших сферах. 
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Одним з найбільш вагомих правових актів щодо захисту персональних 
даних у світі є «Загальний регламент про захист даних» або GDPR (EU) 
2016/679 (General Data Protection Regulation – англ.) [1]. Даний регламент роз-
роблений у рамках законодавства Європейського Союзу для регулювання пи-
тань щодо захисту прав персональних даних усіх осіб у межах ЄС та Європей-
ської економічної зони. Основним призначення даного акту є спрощення регу-
ляторного середовища для міжнародного бізнесу шляхом уніфікації норм за-
хисту персональних даних в межах ЄС. Фактично, дія регламенту розповсю-
джується на всі інформаційні ресурси, користувачами яких виступають рези-
денти ЄС. Дія даного регламенту не розповсюджується на законне перехоп-
лення, національну безпеку, військову техніку, поліцію та юстицію. 

В якості прикладу порушення норм GDPR в IT сфері можна розглянути 
прецедент покарання компанії Google у Франції 21 січня 2019 року. Французь-
ка Національна комісія із захисту даних звинуватила Google у ненаданні кори-
стувачам достатньої інформації про політику згоди на використання їх персо-
нальних даних та відсутності у користувачів достатнього контролю за тим, як 
використовується їх дані. В результаті, компанія отримала штраф у розмірі 50 
млн. євро [2]. 

Попри високу занепокоєність проблемою захисту персональних даних на 
міжнародному рівні, не менше уваги має приділятись питанню захисту персо-
нальних даних на національному рівні. 

Найбільш відомим випадком покарання IT-компанії за порушення законів 
із захисту персональних даних з застосуванням національного законодавства ста-
ло покарання Facebook у 2018 році за збір персональних даних до 87 мільйонів 
людей у всьому світі та передачу їх третім особам без згоди перших. Вирок про 
накладання штрафу у 500 тисяч фунтів стерлінгів був винесений відповідно до 
положень Закону про захист даних Великобританії від 1998 року, в той час як за-
гальна виручка Facebook за останній квартал на той час склала 13,2 мільярдів до-
ларів США. Накладена сума штрафу була максимально можливою відповідно до 
Закону, в той час як за GDPR максимальний штраф склав би 17 мільйонів фунтів 
стерлінгів або 4 відсотки від глобального обороту Facebook [3]. 

Як бачимо, національне законодавство з охорони інтелектуальної влас-
ності іноді є недосконалим та не відповідає високому темпу розвитку IT сфери 
та її масштабу. Не винятком є й Україна. Основним законом у цій сфері є За-
кон України «Про захист персональних даних», що діє з 2011 року і встанов-
лює вичерпний перелік підстав обробки персональних даних. Ключовою з та-
ких підстав є згода суб’єкта персональних даних і, за виключенням окремих 
випадків, саме наявність згоди є обов’язковою умовою збору персональних 
даних в Інтернеті. Відповідно до закону, згода має бути висловлена у письмо-
вій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про її надання [4]. Дане 
формулювання не визначає жодних однозначних шляхів для надання згоди про 
використання персональних даних у мережі Інтернет і перевірки її дійсності. 

Порушення Закону України «Про захист персональних даних», а саме не-
достатнє інформування суб’єкта про збір його персональних даних або недодер-
жання встановленого законом порядку захисту персональних даних, що призвело 
до незаконного доступу до них, веде до адміністративного правопорушення, 
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штраф за вчинення якого становить від 1700 до 17000 грн., залежно від виду по-
рушення та його повторності [5]. Для переважної більшості суб’єктів діяльності в 
IT сфері ця сума є незрівнянно меншою порівняно з їх доходами. 

Таким чином, для сучасного законотворчого процесу у сфері захисту пе-
рсональних даних в IT важливо враховувати норми найбільш вагомих сучас-
них світових правових актів із захисту даних. 
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ГРОШОВИХ КОШТІВ 
 
Заходи цивільно-правової відповідальності – це правові засоби держав-

но-владного майнового впливу на правопорушника шляхом погіршення його 
майнового стану, накладення санкцій, обов’язку зазнавати (виконувати) засто-
совані до нього заходи впливу, вживати позитивних заходів щодо попере-
дження і припинення правопорушення, відновлення попереднього стану, від-
шкодування (компенсації) заподіяних збитків і шкоди в установленому зако-
ном порядку. Основними заходами цивільно-правової відповідальності банків 
за порушення прав своїх клієнтів, які користуються платіжними картками, є: 
відшкодування збитків, стягнення відсотків, неустойки, відшкодування мора-
льної шкоди. 

Збитки – це грошове вираження майнових втрат, понесені витрати або 
витрати, які будуть понесені в майбутньому у зв’язку з вчиненим правопору-
шенням, втрата, пошкодження майна, а також неотримані доходи (упущена 
вигода). Особа, якій були заподіяні збитки (уповноважений, кредитор) може 
вимагати повного відшкодування заподіяних йому збитків (якщо закон або до-
говір не вказують на можливість відшкодування збитків у меншому розмірі), а 
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боржник зобов’язаний відшкодувати збитки, заподіяні невиконанням або не-
належним виконанням своїх зобов’язань. Використання кредитором різних 
способів захисту своїх порушених прав, не позбавляє його права застосувати 
такий спосіб захисту, такий вид відповідальності, як відшкодування збитків, 
заподіяних невиконанням або неналежним виконанням обов’язків. Збитки з це 
понесені витрати, або витрати, які будуть понесені в майбутньому у зв’язку з 
вчиненим правопорушенням, втрата, пошкодження майна (реальна шкода), а 
також неотриманні доходи (упущена вигода). Упущеною вигодою є не отри-
манні кредитором доходи, які він міг би отримати за розумних витрат і належ-
ного виконання зобов’язання боржником. Результатом відшкодування збитків 
є відновлення попереднього становища потерпілого (кредитора), у якому він 
знаходився за умови якщо б зобов’язання було виконане належним чином. 

На позивача покладається обов’язок довести, що належним відповідачем 
за його позовом є особа, яка заподіяла шкоду (збитки), а також обов’язок дове-
сти факт порушення зобов’язання (заподіяння шкоди), завданих збитків. Роз-
мір збитків повинен бути визначений з дотриманням принципу достовірності. 
У задоволенні збитків не може бути відмовлено з посиланням на неможливість 
точного встановлення їх розміру. В такій ситуації розмір збитків, які підляга-
ють відшкодуванню встановлюється судом, виходячи зі всіх досліджених об-
ставин справи, принципів справедливості і співрозмірності. Відсутність вини 
доводиться особою, яка порушила зобов’язання. За загальним правилом делік-
вент звільняється від відшкодування шкоди, якщо доведе, що шкода заподіяна 
не з його вини. Тягар доказування невинуватості покладається на особу, яка 
порушила зобов’язання і заподіяла шкоду. Вина в порушенні зобов’язання 
презюмується, допоки не доведено протилежне. Особа, яка несе відповідаль-
ність за порушення зобов’язання незалежно від вини, зобов’язана довести 
обов’язки, які слугують підставою для звільнення від відповідальності. Приб-
лизний підрахунок розміру позивачем упущеної вигоди не може бути підста-
вою для відмови у позові. 

Розмір упущеної вигоди залежить від вжитих кредитором заходів для її 
отримання, здійснення необхідних приготувань для отримання упущеної вигоди 
та будь яких інших доказів можливості її стягнення. Кредитор зобов’язаний на-
дати докази, що підтверджують заподіяння йому збитків, їх розмір (з розумним 
ступенем достовірності), а також наявність причинного зв’язку між невиконан-
ням чи неналежним виконанням зобов’язання боржником і заподіяними збитка-
ми. У свою чергу, відповідач (боржник) може оскаржити розмір заподіяних кре-
дитору збитків і надати суду зустрічні докази того, що кредитор міг би зменшити 
ці збитки шляхом вжиття розумних заходів, але не зробив цього. З метою встано-
влення причинного зв’язку між порушником зобов’язання і заподіяними збитка-
ми необхідно враховувати, які наслідки в нормальних умовах цивільного обігу 
мало б аналогічне порушення. Як правило, наявність причинного зв’язку між 
правопорушенням і доведеними кредитором збитками презюмується. 

Банк як сторона за договором банківського рахунку може бути притяг-
нутий до цивільно-правової відповідальності у вигляді відшкодування збитків, 
які були заподіяні внаслідок розголошення банківської таємниці. Відповідно 
до ч. 1 ст. 1076 ЦК України відомості про операції та рахунки можуть бути на-
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дані тільки самим клієнтам або їхнім представникам. Іншим особам, у тому 
числі органам державної влади, їхнім посадовим і службовим особам, такі ві-
домості можуть бути надані виключно у випадках та в порядку, встановлених 
законом «Про банки і банківську діяльність». У разі розголошення банком ві-
домостей, що становлять банківську таємницю, клієнт має право вимагати від 
банку відшкодування завданих збитків та моральної шкоди. Обов’язок зберіга-
ти професійну таємницю, включаючи таємницю банківського рахунку, покла-
дений не лише на банк, але і на його співробітників, а також на контролюючі, 
аудиторські і ревізійні організації та їх посадових осіб. 

Судова практика показує, що найбільш поширеними підставами цивільно-
правової відповідальності банків за порушення ними обов’язків за договором ба-
нківського рахунку є: 1) несвоєчасне зарахування банками грошових коштів, які 
надійшли на рахунок клієнта, 2) необґрунтоване списання грошових коштів з ра-
хунку клієнта; 3) невиконання або несвоєчасне виконання вказівок клієнта щодо 
перерахування грошових коштів з рахунку або їх видачу з рахунку. 

Як відомо, банк зобов’язаний зараховувати кошти, які надійшли на ра-
хунок клієнта не пізніше дня, наступного за днем надходження до банку від-
повідного платіжного документа, якщо більш короткий строк не передбачений 
законом, банківськими правилами або договором. На банківську установу 
(сторону договору банківського рахунку) покладено обов’язок видавати або 
списувати з рахунку грошові кошти клієнта за розпорядженням останнього не 
пізніше дня, наступного за днем надходження до банку платіжного документа, 
якщо інші строки не передбачені законом, банківськими правилами або дого-
вором. Банк зобов’язаний здійснювати в інтересах клієнта операції, передба-
чені законом, банківськими правилами і звичаями ділового обігу для розраху-
нків визначеного виду, якщо договір не передбачає інше. Закон забороняє в 
окремих випадках зараховувати грошові кошти на рахунок клієнта або спису-
вати їх з його рахунку. 

Обмежувальні норми і процедура їх застосування передбачені Законом 
України «Про банки і банківську діяльність», Законом України «Про запобі-
гання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї ма-
сового знищення», а також нормами Цивільного процесуального кодексу 
України, Господарського процесуального кодексу України, Кримінального 
процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні право-
порушення, а також Закону України «Про виконавче провадження». Зазначені 
закони містять законні обмеження прав клієнтів банків щодо розпорядження 
грошовими коштами, які знаходиться на їх банківських рахунках. До таких 
обмежень і заборон відносяться обмеження і заборони на укладення і вико-
нання договору банківського рахунку у вигляді відмови від укладення догово-
ру зазначеного виду, призупинення (блокування) банківського рахунку клієнта 
та навіть арешту, конфіскації грошових коштів, які знаходяться на банківсько-
му рахунку за допомогою паперових і електронних носіїв (електронних платі-
жних засобів), в передбачених законом випадках і порядку. Стягнення грошо-
вих коштів, які знаходяться на рахунку, в порядку виконання судового рішен-
ня може бути проведено лише на підставі виконавчого документа у відповід-
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ності до положень Закону України «Про виконавче провадження». 
У випадку арешту грошових коштів (дорогоцінних металів), залишку 

електронних грошових засобів кредитна організація відразу після отримання 
копії судового рішення зобов’язана зупинити всіх розрахункові операції за да-
ним рахунком в обсязі арештованої суми коштів або переказ електронних 
грошових коштів в межах арештованої величини залишку. Розірвання догово-
ру банківського рахунку не є підставою для зняття арешту, накладеного на 
грошові кошти, які знаходяться на рахунку, або відміни призупинення опера-
цій по рахунку. 

У відповідності до Закону України «Про банки і банківську діяльність» 
кредитна організація зобов’язана здійснювати розрахунки за правилами, стан-
дартами та формами, встановленими Національним банком України, а у випа-
дку відсутності таких при окремих видах розрахунків – за домовленістю між 
собою. Банки зобов’язані здійснювати міжнародні розрахунки в порядку, пе-
редбаченому законами і правилами, прийнятими в міжнародній банківській 
практиці. Кредитна організація зобов’язана зараховувати грошові кошти кліє-
нтів на їх рахунки і переказувати їх не пізніше наступного операційного дня 
після отримання відповідного платіжного документа, якщо інше не передбаче-
но законом, договором або платіжним документом. У випадку несвоєчасного 
або неправильного зарахування на рахунок або списання з рахунку клієнта 
грошових коштів кредитна організація виплачує відсотки на суму цих коштів. 
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РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН 

 
Фондовий ринок – складна організаційно-економічна система з високим 

рівнем цілісності і закінченості технологічного циклу. Розвиток фондового 
ринку як необхідного елементу інфраструктури ринкової економіки є чутли-
вим індикатором економічних процесів, що відбуваються, важливим стимуля-
тором економічного розвитку країни. Зважаючи на значення та роль ринку 
цінних паперів у соціально-економічному розвитку держави, теоретичні та 
практичні аспекти його функціонування були і залишаються у центрі уваги, і 
тому їх аналіз є актуальним питанням. 

Важливо зазначити, що ринок цінних паперів відродився на початку 
1990-х рр. відразу після того, як Україна стала самостійною незалежною дер-
жавою. Характеризуючи модель фондового ринку України, дослідники вказу-
ють, що, при її формуванні відбувалося сліпе копіювання інших моделей (на-
самперед американської), для запровадження яких не було жодних інституцій-
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них умов [1]. Невідповідність розвитку українського фондового ринку інте-
ресам потенційних учасників ринку призводить до постійної втрати економі-
кою джерел додаткових грошових коштів через те, що населення не бере учас-
ті у процесах інвестування. 

В Україні немає довгострокової програми розвитку фондового ринку, 
приймаються програми розвитку на рік-два - як приклад, Програма розвитку 
фондового ринку України на 2015 - 2017 роки «Європейський вибір - нові мо-
жливості для прогресу та зростання». Національна комісія з цінних паперів та 
фондових ринків планувала прийняти Стратегію розвитку фондового ринку в 
2014 році, що в умовах посилення глобальної невизначеності посткризового 
розвитку фінансового сектору є вкрай небезпечним. Брак чіткого розуміння 
теоретичних та організаційних засад розвитку фондового ринку призводить до 
того, що наше майбутнє часто прогнозують інші країни. Отже, постає питання, 
чи буде наша країна «сировинним придатком» світової економіки, чи все ж та-
ки Україна знайде в собі внутрішні сили, щоб переломити стратегію, яку їй 
нав’язують, і стати рівноправним членом світового співтовариства. Вирішення 
цього питання значною мірою буде залежати від ефективності інституціоналі-
зації національної моделі фондового ринку. 

Одним з недоліків ринку є його аморфність, оскільки на ньому немає 
юридичних посередників в особі солідних брокерських фірм або і інвестицій-
них банків. Тому ринок поки має носить неповноцінний характер. 

Також існує низка перешкод, які заважають українському фондовому 
ринку стати на той же рівень, що й європейські фондові ринки, а саме: недос-
коналість нормативно-правового забезпечення з регулювання фондового рин-
ку; низький рівень капіталізації; відсутність належної державної підтримки 
фондового ринку; високий ступінь ризиків; відсутність розвиненої мережі ін-
ституційних інвесторів; нестача кваліфікованого персоналу; низький рівень 
участі населення в діяльності фондового ринку; порушення прав інвесторів; 
відсутність відкритого доступу до інформації [2]. 

Крім того, сьогодні фондовий ринок України не є джерелом залучення 
інвестицій, а засобом, за допомогою якого власники ефективно виходять із ко-
лишнього бізнесу, продаючи його зовнішнім інвесторам, рефінансують борги і 
створюють інструменти для укладання угод злиття та поглинання компаній. 

Для розв’язання цих проблем роль державного регулювання як стабілі-
зуючого фактора неминуче зростає. Будь-які зміни починаються з реформ, які 
неможливо здійснювати без держави. Тому реформування українського фон-
дового ринку потребує втручання держави. Саме держава повинна виконувати 
системоутворювальну функцію, визначаючи параметри майбутньої соціально-
економічної системи, темпи й напрям перетворень. 

Незмінними головними завданнями державного регулятора, як і раніше, 
є збільшення капіталізації та ліквідності фондового ринку, вдосконалення ри-
нкової інфраструктури, поліпшення механізмів захисту прав інвесторів, вдос-
коналення умов і правил державного регулювання та нагляду на фондовому 
ринку, концентрація зусиль на підвищенні відповідальності учасників ринку, 
розвиток ринку облігацій, вдосконалення емісії цінних паперів та діяльності 
акціонерних товариств у цілому [3]. 
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Таким чином, сучасний ринок цінних паперів України має надзвичайно 
високий ступінь фрагментації, обмежену ліквідність, недосконале законодавче 
регулювання ціноутворення, обмежену різноманітність видів цінних паперів, 
дефіцит внутрішніх грошових ресурсів для інвестицій. Саме це є основними 
перешкодами на шляху розвитку фондового ринку та ринку капіталу в цілому. 
Попри недоліки ринок цінних паперів має потенційні можливості для подаль-
шого розвитку, а пріоритетним напрямком повинно стати оздоровлення інвес-
тиційного клімату шляхом удосконалення законодавчої бази і захисту потен-
ційних інвесторів. 
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ПОНЯТТЯ ТА МЕДИКО-ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ ЛІКАРСЬКОЇ 
ТАЄМНИЦІ 

 
Розвиток України як демократичної, соціальної і правової держави пе-

редбачає наявність і ефективне функціонування юридичних механізмів забез-
печення прав і законних інтересів громадян, у тому числі й найцінніших для 
сучасної людини прав на повагу особистого життя та охорону здоров’я. Кон-
ституція України в ст. 32 забороняє збирання, зберігання, використання та по-
ширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, в тому числі і лі-
карської [1]. 

Правовому регулюванню лікарської таємниці присвячена ст. 40 Основи 
законодавства України про охорону здоров’я від 19 листопада 1992 року № 
2801-XII. Але в зазначеній статті не розкривається поняття «лікарської таєм-
ниці», а лише зазначається, що медичні працівники та інші особи, яким у 
зв’язку з виконанням професійних або службових обов’язків стало відомо про 
хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сто-
рони життя громадянина, не мають права розголошувати ці відомості, крім пе-
редбачених законодавчими актами випадків [2]. 

Що стосується наукових визначень поняття «лікарської таємниці», то у 
медичній енциклопедії її розглядають як сукупність відомостей про хворобу 
(діагноз, методи лікування, прогноз та ін.), а також про сімейне та інтимне 
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життя хворого, що стали відомими медичним та фармацевтичним працівникам 
у процесі лікування, що не підлягає розголошенню [3, c. 423]. 

В.І. Акопов під лікарською таємницею розуміє всі відомості, що отрима-
ні від хворого чи виявлені при його медичному обстеженні чи лікуванні, що не 
підлягає розголошенню без згоди хворого [4, с. 118]. 

На думку І.Я. Сенюти, доречно вживати термін «медична таємниця» – 
інформація, отримана у процесі надання медичної допомоги, яка не підлягає 
розголошенню, крім випадків, передбачених законодавством, про яку медич-
ним працівникам та іншим особам стало відомо у зв’язку з виконанням профе-
сійних або службових обов’язків [5, с. 200]. 

Лікарська таємниця є одним із видів медичної таємниці. Медичну таєм-
ницю можна розглядати у двох площинах: лікарська таємниця і хворий та лі-
карська таємниця і треті особи. У першій площині важливе значення має про 
право пацієнта на медичну інформацію і проблеми його реалізації. Для другої 
площини важливо, що медичні працівники та інші особи, які, виконуючи про-
фесійні чи службові обов’язки, отримали інформацію про стан здоров’я, сі-
мейне та особисте життя, не мають права її розголошувати без згоди особи, 
крім випадків, передбачених законодавчими актами [5, c. 196]. 

На думку А. Пустовит лікарську таємницю («інформацію про пацієнта») 
слід відрізняти від медичної інформації («інформації для пацієнта»). Остання є 
більш широким поняттям і передбачає відомості про стан здоров’я людини, іс-
торію її хвороби, про мету запропонованих досліджень і лікувальних заходів, 
прогноз можливого розвитку захворювання, які лікар зобов’язаний надати на 
вимогу пацієнта, членів його сім’ї або законних представників, за винятком ви-
падків, коли така повна інформація може завдати шкоди здоров’ю пацієнта [6]. 

З позицій комплексного сприйняття лікарської таємниці як складника 
більш ємного поняття «професійна таємниця» зазначимо, що інформації, яка 
становить лікарську таємницю, притаманні такі ознаки: 1) медична професія, 
завдяки чому медичному працівникові довіряється або стає відомою конфіден-
ційна інформація; 2) конфіденційна інформація добровільно довіряється особі, 
що виконує професійні обов’язки в медичній галузі, на вибір власника цієї ін-
формації та, як правило, торкається його (власника) особистого життя [7, с. 98]. 

Інформація може вважатися професійною таємницею, якщо вона відпо-
відає таким вимогам: довірена або стала відомою особі лише внаслідок вико-
нання нею своїх професійних обов’язків; - особа, якій довірена інформація, не 
перебуває на державній або муніципальній службі (службі в органах місцевого 
самоврядування) (в іншому випадку інформація вважається службовою таєм-
ницею); заборона на поширення довіреної або такої, що стала відомою, інфор-
мації, яка може завдати шкоди правам і законним інтересам довірителя, вста-
новлена законодавством; інформація не відноситься до відомостей, що станов-
лять державну й комерційну таємницю [8, с. 538]. 

Деякі науковці вважають, що основне призначення інституту медичної 
таємниці – попередження випадків можливого заподіяння моральної шкоди 
пацієнту та його близьким. Однак збереження медичної таємниці не може бути 
абсолютним. В. Версаєв вважав, що якщо збереження медичної таємниці шко-
дить суспільству або оточуючим хворого, то лікар повинен порушити таємни-
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цю. Сучасне вітчизняне та міжнародне законодавство забороняє поширення 
інформації що порушує права людини та передбачає випадки правомірного ро-
зголошення медичної таємниці [9, с. 60]. 

С.В. Михайлов розглядає медичну таємницю як складову більш широко-
го поняття «професійна таємниця» та характеризується наступними ознаками: 
медична професія, у зв’язку з якою медичному працівнику стає відома конфі-
денційна інформація; конфіденційна інформація добровільно довіряється осо-
бі, що виконує професійні обов’язки у сфері медицини, власником цієї інфор-
мації, та. як правило. стосується приватного життя останнього [10, c. 218]. 

Найбільш складно вирішується питання про те, чи поширюється медич-
на таємниця на самого хворого, тут поєднуються і юридичні, і морально-
деонтологічні аспекти. Дана проблема не виникає, коли життя людини знахо-
диться в безпеці, але значно складніша справа в тих випадках, коли пацієнт 
невиліковно хворий і його стан здоров’я погіршується з кожним днем. Сьогод-
ні, з огляду на значний рівень медичної освіченості населення, обставини ви-
магають, щоб лікар надавав найбільш повну інформацію пацієнту про стан йо-
го здоров’я і прогноз захворювання, оскільки у разі її приховування можуть 
виникнути сумніви у професійній компетентності лікаря. Однак повна інфор-
мація щодо діагнозу і лікування може справити негативний вплив на людину. 
Тому очевидно, що не завжди можна і потрібно повідомляти повну інформа-
цію безпосередньо самому хворому. В даному випадку може йти мова про ме-
дичну інформацію для хворого, а не про медичну таємницю. 

В Україні розроблено проекти Закону України «Про захист прав пацієн-
тів в Україні» та істотні зміни до Основ законодавства України про охорону 
здоров’я, в яких відведено місце регламентації лікарської таємниці. Вони не-
одноразово виносилися на громадське та парламентське обговорення, однак до 
прийняття їх Верховною Радою так і не дійшло. 

Відповідно до п. 3.6. Етичного кодексу українського лікаря, лікар повинен 
поважати честь і гідність пацієнта, його право на невтручання в особисте життя, 
ставитися до нього доброзичливо, з розумінням сприймати занепокоєння рідних і 
близьких станом хворого. Кожен пацієнт має право на зберігання особистої тає-
мниці. Лікар, як й інші особи, які беруть участь у наданні медичної допомоги, зо-
бов’язаний зберігати лікарську таємницю навіть після смерті пацієнта, як і факт 
звернення за медичною допомогою, за відсутності іншого розпорядження хворо-
го або якщо це захворювання не загрожує його близьким і суспільству [11]. 

Таким чином, інститут лікарської таємниці має важливе медико-правове 
практичне значення. Зароджена в надрах медичної етики, закріплена потім в 
нормативно-правових актах, вона органічно вписалася в законодавство про 
охорону здоров'я. Знання медиками та юристами особливостей збереження лі-
карської таємниці є вкрай важливими. Причинами порушення лікарської таєм-
ниці в першу чергу є незнання законодавства і нерозуміння тієї шкоди, яку 
можна нанести, порушуючи конфіденційність. 
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ДО ПИТАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ГРАЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 
 
Питання легалізації грального бізнесу в Україні на даний момент розгля-

дається на найвищому законодавчому рівні. Законний гральний бізнес має ва-
жливе значення для державного бюджету України - значна частина коштів, 
пов’язана з діяльністю нелегальних гральних закладів, не потрапляє до бю-
джету. Однак не слід акцентувати економічну сторону даного питання, тому 
що, без правової регламентації грального бізнесу економічний аспект існувати 
не буде. У зв’язку з цим відсутність нормативно-правових актів, які б регулю-
вали дане питання, та достатня правова регламентація грального бізнесу в 
Україні також набувають важливого значення. 

У 2009 році Верховна Рада України (далі – ВРУ) прийняла Закон Украї-
ни «Про заборону грального бізнесу в Україні». У пояснювальній записці роз-
робники відповідного законопроекту визначили метою прийняття цього зако-
ну захист прав і свобод громадян, моральності та здоров’я населення, викорис-
тання власності в інтересах людини і суспільства, спрямованих на створення 
механізму реалізації заборони грального бізнесу в Україні як антисуспільного 
та аморального явища при повній повазі до прав та свобод людини і громадя-
нина. Проте прийнятий закон не досяг поставлених завдань – припинення іс-
нування грального бізнесу, а подальше нелегальне існування грального бізнесу 
призвело до великих грошових втрат з бюджету України та розвитку тіньового 
грального ринку [1, с. 434]. 

Відповідно до ст. 1 Закону «Про заборону грального бізнесу в Україні» 
[2] гральний бізнес – діяльність, пов’язана з організацією, проведенням та на-
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данням можливості до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, 
комп’ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних за-
кладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташу-
вання сервера. 

Розмірковуючи над можливою легалізацією грального бізнесу, варто 
звернутися до зарубіжного досвіду. Сьогодні діяльність з організації та прове-
дення азартних ігор офіційно дозволена в усіх країнах Європи, окрім Сан-
Марино і Ліхтенштейну, практично в усій Північній та Південній Америці 
(крім Куби), у багатьох країнах Азії та Африки, Центральній Америці, Австра-
лії та Океанії. Більше того, в ЄС готуються до прийняття єдиного закону для 
всіх учасників європейської спільноти [3, с. 734]. 

Гральний бізнес посідає особливе місце в структурі підприємницької ді-
яльності. Існування особливої групи норм, які визначають особливе місце гра-
льного бізнесу в структурі підприємницької діяльності, пов’язано насамперед 
із специфікою цього виду діяльності. 

Передусім, цей вид діяльності має назву «гральний бізнес», у той час, як 
значна кількість напрямів підприємницької діяльності не визначається термі-
ном «бізнес». Це свідчить про особливе місце, яке посідає дана галузь підпри-
ємництва, що потребує адекватного правового регулювання. Значна кількість 
нормативних актів, які стосуються визначення правового статусу суб’єктів пі-
дприємницької діяльності, не поширюються на визначення стану суб’єктів 
грального бізнесу. Виходячи з цього, постає завдання встановити, чому граль-
ний бізнес потребує особливого правового регулювання. Вивчення цього пи-
тання призвело до висновку щодо наявності подвійного ставлення держави до 
цього виду бізнесу: з одного боку - позитивне, оскільки він дає значні надхо-
дження до бюджету (державного та місцевого), з іншого боку - негативне або, 
принаймні, індиферентне [4]. 

Зауважимо, що для легалізації недостатньо лише прийняття відповідного 
(відповідних) нормативно-правових актів, оскільки поряд з нормативною ба-
зою важливе значення повинно посідати державне регулювання цього виду ді-
яльності. Немає гарантій того, що всі власники гральних закладів займати-
муться легальною діяльністю (на сьогоднішній день наявність кримінальної 
відповідальності за зайняття гральним бізнесом часто не зупиняє підприємли-
вих осіб). Тому, на нашу думку, доцільним кроком є закріплення за певним 
центральним органом виконавчої влади (наприклад, у сфері економічного роз-
витку) відповідних повноважень з регулювання грального бізнесу. Нагляд за 
дотриманням законодавства, забезпечення попередження правопорушень у цій 
сфері та розслідування вже вчинених правопорушень є необхідною складовою 
механізму державного регулювання грального бізнесу в Україні. 

Задля користі грального бізнесу для економіки України, потрібно, щоби в 
країні залишалися кошти саме іноземних туристів, в іншому випадку гральний 
бізнес - це перехід коштів від одних індивідів до інших зі сплатою податків. Слід 
виокремити такі фіскальні та економічні переваги та недоліки легалізації граль-
ного бізнесу. До переваг слід віднести: збільшення обсягів надходжень до бю-
джету; зниження рівня тіньової економіки; створення додаткових робочих місць; 
стимулювання розвитку інших галузей економіки; зниження рівня відтоку капі-
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талу з країни (гравці матимуть змогу грати в азартні ігри в межах України); при-
тік капіталу в Україну (іноземні інвестори та туристи з інших країн). 

Серед економічних недоліків легалізації грального бізнесу можна виді-
лити лише один - перерозподіл коштів з інших сфер обслуговування на ко-
ристь грального ринку. Усі інші недоліки мають соціальних характер [5, с. 68]. 

Отже, можна зробити висновок, що питання доцільності легалізації гра-
льного бізнесу в Україні є спірним. Низка факторів, серед яких: розвиток тури-
зму, а отже і залучення додаткових інвестицій; створення робочих місць; деті-
нізація економіки; зменшення рівня корупції – вказують на доцільність легалі-
зації грального бізнесу. Однак це відбудеться лише за умови безпосередньої 
трансформації державної політики в сфері грального бізнесу. Недоліки легалі-
зації грального бізнесу, пов’язані з формування у людей ігрової залежності та 
певної десоціалізації особистості, мають все-таки більш соціальний характер. 
Жорсткий контроль держави, оподаткування та створення сприятливих умов 
для функціонування суб’єктів господарської діяльності у сфері грального біз-
несу за умови створення нових державних структур сприятиме розвитку лега-
льного грального бізнесу в Україні. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКОГО ПРАВА 
В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

 
З розвитком Інтернет технологій стало дуже легко розповсюджувати різ-

ні види інформації на широке коло людей. Як результат, у світі та Україні різ-
ко постало питання захисту авторського права у глобальній мережі. В законо-
давчій базі різних країн були прописані базові норми з регулювання розпо-
всюдження авторської діяльності. Зокрема в Україні, під розміщенням творів у 
мережі Інтернет у вигляді, доступному для публічного використання, розумі-
ють спосіб подання творів до загального відома публіки таким чином, що її 
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представники можуть здійснити доступ до творів з будь-якого місця і у будь-
який час за їх власним вибором (див. п. 9 ч. 3 ст. 15 Закону України «Про ав-
торське право і суміжні права» [1]). Тобто таке розміщення є правомірним ли-
ше з дозволу автора чи іншої особи, яка має авторське право [2]. 

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» ві-
дтворенням є виготовлення одного або більше примірників твору, відеограми, 
фонограми в будь-якій матеріальній формі, а також їх запис для тимчасового 
чи постійного зберігання в електронній (у тому числі цифровій), оптичній або 
іншій формі, яку може зчитувати комп’ютер [1]. 

Відповідно до п. 12 постанови Пленуму Верховного Суду України від 
27.02.2009 р. № 1, належним відповідачем у разі поширення оспорюваної інфор-
мації в мережі Інтернет є власник веб-сайту. Згідно із Закону України «Про ав-
торське право і суміжні права», власником веб-сайту вважається особа, яка є во-
лодільцем облікового запису, встановлює порядок та умови використання веб-
сайту. За відсутності доказів іншого, власником веб-сайту вважається реєстрант 
відповідного доменного імені, за яким здійснюється доступ до веб-сайту, та (або) 
отримувач послуг хостингу. Інформація про реєстраторів доменного імені у відк-
ритому доступі міститься на інформаційному ресурсі Whois [3]. 

При порушенні будь-якою особою авторського права і (або) суміжних 
прав, вчиненому з використанням мережі Інтернет, особа, права якої порушено 
(далі - заявник) має право звернутися до власника веб-сайту та (або) веб-
сторінки, на якому (якій) розміщена або в інший спосіб використана відповід-
на електронна (цифрова) інформація, із заявою про припинення порушення. 

Заява про припинення порушення подається в порядку, передбаченому 
статтею 52-1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» [1]. Якщо 
вимога залишається без задоволення, можна звернутися за захистом свого по-
рушеного права до суду або згідно із Закону України «Про державну підтрим-
ку кінематографії в Україні», вимагати впровадити процедуру «notice-and-
takedown» – процедуру блокування контенту або, у виняткових випадках, веб-
сторінки, що порушує авторські права [4]. 

Для підтвердження авторських прав на вид інтелектуальної діяльності 
заявник реєстрував своє авторство у Державній службі інтелектуальної влас-
ності України [5], проте з 11 травня 2017 р. Постановою № 320 Кабінет Мініс-
трів України передав Міністерству економічного розвитку і торгівлі України 
функції з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, які 
до цього здійснювала Державна служба інтелектуальної власності, а також 
припинив чинність Положення про ДСІВ [6]. У структурі Мінекономрозвитку 
було утворено Департамент інтелектуальної власності, до якого і перейшли 
функції колишньої ДСІВ: зокрема, розгляд заявки і прийняття рішення про ре-
єстрацію авторського права на твір [6]. 

Важливими доказами авторства в суді, крім, свідоцтва про авторське 
право є фіксоване звернення до суб’єкта, що порушує авторське право, зі 
спробою досудового врегулювання спору; експертиза на тотожність або схо-
жість творів, виконана відповідним експертом; підписані ліцензійні договори з 
чітко визначеними сумами (винагородами) за використання цього об’єкта ав-
торського права (як що вимагається компенсація збитків). 
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Як відомо, одним із найбільших веб-ресурсів у мережі Інтернет, станом на 
2020 рік, є відео платформа YouTube. На цьому сайті регулярно відбуваються по-
рушення авторських прав, тому команда розробників встановила чіткі рамки з 
подання скарг на контент. Використання сервісу YouTube регулюється законо-
давством США, у тому числі Законом про авторське право у цифрову епоху – 
DMCA [7]. Відповідно до цього Закону, була розроблена процедура Content ID 
для подачі скарг на контент, розміщений у мережі Інтернет із порушенням автор-
ських прав. Від тоді усі сервіси Google застосовують цю процедуру. 

Скористатися програмою Content ID можна після створення акаунта на 
YouTube. Згідно процедурі, скарги повинні бути обґрунтованими та містити 
приклад контенту, на який заявляються авторські права. Якщо YouTube ви-
явить збіг контенту, надісланого правовласником, із контентом, що міститься у 
відео порушника, YouTube може застосувати до такого відеоролика санкції, аж 
до його повного блокування. При цьому YouTube не виступає посередником у 
спорах щодо авторських прав. У випадках виникнення конфлікту між користу-
вачами, що мають докази свого авторського права на одну і ту саму пісню, 
YouTube завжди радить звернутися до юристів. Використання українським ко-
ристувачем музики без письмового дозволу правовласника може призвести до 
судового розгляду, а наслідки конфлікту з правовласником коливаються від 13 
780 грн. до 68 900 000 грн. компенсації за порушення [7]. 

Отже, необхідність захисту авторських прав у мережі Інтернет є актуа-
льною проблемою сьогодення. Світова спільнота і кожна окрема країна, у тому 
числі Україна, все більше і більше приділяють уваги питанням захисту автор-
ських прав в мережі Інтернет. 
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ІПОТЕКА: СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 
 
Одним із видів гарантування зобов’язань є іпотека. Іпотека в усьому сві-

ті розглядається як один з найбільш ефективних способів виконання договір-
них зобов’язань на ринку нерухомості. Вона найбільшою мірою сприяє розви-
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тку довгострокового кредитування в житловому будівництві, в аграрній сфері 
та інших сферах економіки. В Україні цей вид забезпечення зобов’язань є до-
волі новим інститутом, тому деякі питання, пов’язані з іпотекою та її реаліза-
цією, потребують кращого вивчення та подальшого удосконалення. 

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про іпотеку» - це вид забезпечення вико-
нання зобов’язання нерухомим майном, що залишається у володінні та користу-
ванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання 
боржником забезпеченого іпотекою зобов’язання одержати задоволення своїх 
вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього 
боржника [6]. А відповідно до ч. 1 ст. 575 Цивільного кодексу іпотекою є застава 
нерухомого майна, що залишаться у володінні заставодавця або третьої особи [5]. 

Іпотека – це особливий вид застави, де в якості об'єкта виступає нерухо-
ме майно. Однак, існують випадки, встановлені законодавством України, при 
яких, іпотека виникає на об’єкти, які за своїми фізичними природними власти-
востями відносяться до рухомого майна, але нормами законодавства на них 
поширюється режим нерухомого майна [4, с. 35]. 

Іпотека деяких видів нерухомості має свої особливості. Так, застава 
майна, що є об’єктом державної чи комунальної власності, здійснюється після 
отримання згоди органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, 
управління яким включає відповідну юридичну особу згідно публічного зако-
нодавства. Забороняється заставляти права державної власності, які не підля-
гають приватизації. Національні, культурні та історичні цінності, що є 
об’єктами державної власності та внесені до Державного реєстру національної 
культурної спадщини, не можуть бути предметом застави. 

А.О. Ванін стверджує, що у світі існує дві економічні та правові системи, на 
основі яких розвивається іпотечний ринок: європейська континентальна та англо-
американська. Європейська континентальна система бере свій початок від інститу-
ту пігнусу («pignus»), згідно з яким застава, забезпечена зобов’язанням, була пере-
дана у володіння кредитора, але право власності зберігалося за позичальником. 
Англо-американська система пов’язана з інститутом fiducia, який передбачає пере-
дачу кредитору права власності (титулу) у предметі боргу [2, с. 231]. 

Нині у розвинутих країнах іпотечні ринки базуються на однорівневій або ж 
дворівневій системі іпотечного кредитування. Однорівнева система іпотечного 
кредитування включає первинних іпотечних кредиторів, позичальників та інвес-
торів. Така модель традиційно використовується в країнах Європи, тому її ще на-
зивають європейською. Вона передбачає класичну німецьку однорівневу модель, 
за якою іпотечні банки залишають у своєму портфелі, а для залучення коштів ви-
пускають власні облігації, забезпечені платежами від позичальників і заставою 
нерухомого майна. У німецькій моделі основним джерелом формування кредит-
них ресурсів для іпотечних кредитів є система ощадних вкладів, і лише близько 
20% необхідних коштів залучаються на фондовому ринку [3, с. 87]. 

Дворівнева система спирається на вторинний ринок заставних, на якому 
банк продає кредит, забезпечений заставою житла, що купується, одному з 
агентств іпотечного кредитування. Агентство негайно відшкодовує банку ви-
плачені позичальнику кошти і натомість просить переказувати одержувані від 
нього щомісячні виплати, за винятком прибутку банку, в агентство [2, с. 231]. 

Дворівнева модель, яка відрізняється насамперед необхідністю залучен-
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ня довгострокових ресурсів, найбільшого розвитку набула в США. Тому від-
повідно дворівневу модель можуть називати американською. Американська 
модель іпотечного кредитування складніша за європейську. Ринок іпотечних 
облігацій в США вважається найбільшим і найскладнішим із точки зору ін-
фраструктури, кількості учасників та різноманітності емітованих інструментів, 
а також системи регулювання. Як стверджує науковець Д.П. Сівицький однією 
з особливостей американської моделі іпотечного кредитування є те, що прак-
тично всі учасники ринку мають можливість випускати боргові зобов’язання 
для залучення капіталу на фінансовому ринку [3, с. 86]. 

Для покращення стану іпотеки в Україні потрібно застосувати одну із ви-
щеперерахованих моделей іпотечного кредитування. Але на питання, яка з цих 
двох моделей є кращою для України, науковці остаточної відповіді не мають. 

Так, А.О. Ванін схиляється до того, що перспективні параметри сучасної 
іпотечної системи України проглядаються у поступовому переході до дворів-
невої іпотечної моделі, хоча для її повного функціонування сформована лише 
основоположна правова база, що визначає концептуальні напрями створення і 
параметри функціонування іпотечного ринку [2, с. 232]. 

До іншої позиції схиляється Д.П. Сівицький. Він вважає, що варто засто-
совувати у вітчизняній практиці досвід розвитку європейського іпотечного ри-
нку, а саме встановлення законодавчих обмежень в розвитку іпотеки: високі 
вимоги до банків, що надають іпотечні кредити, та обмеження в їх діяльності, 
внутрішній контроль, контроль активів і зобов’язань, згідно зі стандартами 
Європейської іпотечної асоціації й т.д. Також він додає, що з метою відро-
дження і подальшого розвитку іпотеки в Україні потрібно збільшити обсяги 
іпотечних кредитів на будівництво житла шляхом зменшення процентних ста-
вок та збільшення термінів кредитування [3, с. 87]. 

Науковці Н.Б. Демчишак та Х.О. Турхан на основі свого детального ана-
лізу стану і динаміки розвитку іпотечного кредитування можуть стверджувати, 
що наш вітчизняний іпотечний ринок має певні специфічні риси, за допомо-
гою яких він зможе нормалізуватися та подолати кризову ситуацію. Можна 
окреслити такі специфічні риси його функціонування: значний рівень геогра-
фічної концентрації, високий ступінь кореляції, нестабільний рівень валюти-
зації [1, с. 203]. 

Таким чином, вважаємо, що іпотечний ринок в Україні залежить від дій, 
процесів, що відбуваються на світовому ринку, а саме на європейському та 
американському. Враховуючи міжнародний досвід, вважаємо, що одним із фа-
кторів для покращення розвитку іпотечного ринку в Україні буде зниження 
процентних ставок та збільшення термінів кредитування відповідно до інозем-
них стандартів. Також доцільно було б створити контроль з боку держави 
шляхом формування оновленої нормативно-правової бази з питань іпотечного 
кредитування, активізації участі держави в іпотечному кредитуванні тощо.  
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ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІ ЯК СУБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ 
ПРАВОВІДНОСИН 

 
Здійснюючи перехід до ринкової економіки, держава надає можливість 

усім особам та суб’єктам господарювання бути учасниками цивільних право-
відносин. Із урахуванням ситуації, що сьогодні склалася в країні, а саме – про-
ведення операції Об’єднаних сил на сході України, велика увага приділяється 
військовослужбовцям, які є досить чисельною та впливовою ланкою суспільс-
тва. Виконуючи свої службові обов’язки, тобто забезпечуючи обороноздат-
ність, захист суверенітету і територіальної цілісності нашої держави, вони мо-
жуть виступати учасниками не лише військових, але й цивільних відносин. 

Цивільні правовідносини – це врегульовані нормами цивільного права 
майнові й особисті немайнові відносини, засновані на вільному волевиявленні 
юридично рівних та майново-відокремлених учасників, що є носіями 
суб’єктивних цивільних прав і обов’язків, які виникають, змінюються, припи-
няються на підставі юридичних фактів і забезпечуються можливістю застосу-
вання засобів державного примусу [1, с. 99]. 

Усі військовослужбовці виступають в цивільному обороті як фізичні 
особи, під власним ім’ям та наділені рівними правами і обов’язками, адже рів-
ність сторін – виключна особливість цивільних правовідносин. 

Отож, для того, щоб виступати суб’єктом цивільних правовідносин, перш 
за все, військовослужбовці мають бути наділені цивільною правоздатністю. 
Стаття 25 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) фіксує, що цивільна 
правоздатність – це здатність мати цивільні права та обов’язки [2]. За загальним 
правилом, вона виникає з моменту народження та припиняється зі смертю особи. 
У даному випадку, для військовослужбовців чинне законодавство не встановлює 
ніяких винятків з цього правила. Таким чином, будучи суб’єктами цивільних 
правовідносин, військовослужбовці для задоволення своїх особистих потреб мо-
жуть укладати велику кількість договорів, самостійно розпоряджатися своїм 
майном та доходами, захищати свої законні права та інтереси в судах тощо. 

На жаль, з урахуванням обставин, які склалися в державі, поширеним 
явищем сьогодні стало визнання військовослужбовців безвісно відсутніми або 
оголошення їх померлими. Порядок розгляду судом справ про визнання особи 
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безвісно відсутньою або оголошення її померлою регламентується главою 4 
Цивільно-процесуального кодексу України. 

Зокрема, військовослужбовець, який пропав безвісти у зв’язку з воєнни-
ми діями, може бути оголошений судом померлим після спливу 2 років від дня 
закінчення воєнних дій. У деяких випадках суд може оголосити військовослу-
жбовця померлим і до спливу цього строку, але не раніше спливу 6 місяців. 
Оголошення військовослужбовця померлим здійснюється від дня набрання за-
конної сили рішенням суду про це. 

Враховуючи положення ст. 47 ЦК України, правові наслідки оголошення 
військовослужбовця померлим прирівнюються до правових наслідків, які на-
стають у разі його смерті. Зауважимо, що у такому разі, нотаріус зобов’язаний 
накласти заборону відчуження нерухомого майна спадкоємцями на 5 років. 

Згідно зі ст. 48 ЦК України, якщо військовослужбовець, який був оголоше-
ний померлим, з’явився або якщо одержано відомості про місце його перебуван-
ня, суд за місцем перебування військовослужбовця або суд, що прийняв рішення 
про оголошення його померлим, за заявою цієї особи або іншої заінтересованої 
особи скасовує рішення суду про оголошення військовослужбовця померлим. 
Тому, військовослужбовець має право вимагати від особи, яка володіє його май-
ном, повернення цього майна, якщо воно збереглося та безоплатно перейшло до 
неї після оголошення військовослужбовця померлим, за винятком майна, придба-
ного за давністю набуття, а також грошей та цінних паперів на пред’явника. У разі 
неможливості повернути майно в натурі відшкодовується вартість цього майна. 

Для військовослужбовців як суб’єктів цивільних правовідносин 
обов’язковою є цивільна дієздатність – здатність своїми діями набувати для себе 
цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями ство-
рювати для себе цивільні обов’язки, самостійно їх виконувати та нести відпові-
дальність у разі їх невиконання (ст. 30 ЦК України). Проте, суд може визнавати 
військовослужбовців недієздатними і встановлювати над ними опіку (у випадку 
його хвороби або слабоумства) або ж обмежено дієздатними і встановлювати над 
ними піклування (якщо внаслідок зловживання спиртними напоями або наркоти-
чними речовинами вони ставлять свою родину у важке матеріальне становище). 
За рішенням суду такі особи позбавляються права самостійно отримувати заробі-
тну плату, пенсію і здійснювати будь-які правочини. 

Будучи повноправними суб’єктами цивільних правовідносин, військово-
службовці обов’язково несуть цивільно-правову відповідальність за шкоду 
(майнову та моральну), заподіяну їхніми протиправними діями. 

Відповідно до ст. 1166 ЦК України, майнова шкода завдана військовос-
лужбовцем відшкодовується ним у повному обсязі [2]. Проте, якщо військово-
службовець доведе, що шкоду завдано не з його вини – він звільняється від 
цивільно-правової відповідальності. 

Стаття 1167 ЦК України встановлює, що моральна шкода завдана військо-
вослужбовцем фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діян-
нями, відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності її вини, а також: 

1) якщо шкоду завдано через каліцтво, інші ушкодження здоров’я або 
смерть фізичної особи внаслідок дії джерела підвищеної небезпеки;  

2) якщо шкоду завдано внаслідок незаконного утримання під вартою або 
притягнення до кримінальної відповідальності, засудження. 
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Зазначимо, що при проходженні строкової служби, будь-який військовос-
лужбовець закріплюється за певною військовою частиною, що зумовлює її акти-
вну участь як юридичної особи у цивільних правовідносинах. Військові частини 
укладають різні договори постачання і купівлі-продажу на визначені види харчу-
вання, їх оброблення і збереження. У ланцюгах поліпшення побутових умов осо-
бового складу військові частини заключають договори на придбання інвентарю 
для кімнат побутового обслуговування, інструменту для пошиття обмундируван-
ня і взуття. На договірних засадах здійснюється забезпечення електроенергією, 
водою й іншими комунальними послугами, капітальне будівництво і ремонт 
приміщень, придбання нерентабельного майна тощо. До змісту цивільної правоз-
датності військових частин входять також правовідносини, пов’язані зі створен-
ням і діяльністю майстерень з ремонту і пошиття обмундирування і взуття, бан-
но-пральних підприємств, радіовузлів, самодіяльних кав’ярень, їдалень, із плат-
ним кінообслуговуванням, правовідносини, що складаються на основі договору 
банківського рахунку [3, с. 95]. Стаття 92 ЦК України визначає, що військова ча-
стина виконує цивільні права та обов’язки через органи, які діють відповідно до 
установчих документів та закону. 

Отже, цивільні правовідносини – це майнові або особисті немайнові сус-
пільні відносини, які виникають у процесі цивільного обігу між його учасни-
ками. Не є виключенням і військовослужбовці, які укладаючи різноманітні до-
говори, здійснюючи певні дії зі своїм майном (речами), а також у разі заподі-
яння шкоди несучи цивільно-правову відповідальність, є абсолютно повнопра-
вними учасниками цивільних правовідносин. 
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ДОМЕННЕ ІМʼЯ ЯК ОСОБЛИВИЙ РІЗНОВИД МАЙНА: З ІСТОРІЇ 
СВІТОВОЇ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ 

 
Починаючи з кінця ХХ століття людські відносини з кожним роком все 

більше виходять за рамки реального матеріального світу, поступово переходя-
чи в віртуальні інформаційно-технологічні відносини за допомогою мережі Ін-
тернет. Дане явище провокує розвиток ІТ-відносин та появу нових об’єктів 
майна, так званих ІТ-активів. 
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ІТ-актив – це будь-який ІТ-ресурс або сукупність здібностей здійснення 
ІТ-діяльності, що надають цінність для основної діяльності організації. ІТ-
активи можна розділити на дві групи: матеріальні та нематеріальні. До матері-
альних ІТ-активів відноситься апаратне забезпечення, а саме комп’ютери, сер-
вери, маршрутизатори та інша техніка. До нематеріальних ІТ-активів відно-
ситься програмне забезпечення, розробленні веб-ресурси, доменні імена. 

Домені імена виникли завдяки необхідності зручно ідентифікувати 
комп’ютери в мережі Інтернет замість IP-адрес (чотирьохбайтове число, що 
записане в десятковій формі). Проте тепер замість комп’ютерів домені імена 
ідентифікують веб-ресурси.  

Однією з найактуальніших на сьогодні правових проблем у сфері ІТ-
відносин є проблема визначення правової природи та забезпечення належного 
правового регулювання доменних імен [1]. 

Метою дослідження є конкретизація визначення доменного імені та роз-
гляд питань регулювання права власності на доменні імена як різновид майна 
в світовій практиці. 

Отже, як відомо, Правила ICANN RFC 1591 «Політика делегування до-
менних імен верхнього рівня» присвячені розподілу доменних імен серед кін-
цевих користувачів. В цій ситуації організація, що займається реєстрацією до-
менних імен, є стороною-реєстрантом. Ця організація також продовжує термін 
дії вже зареєстрованих доменних імен, для яких встановлена спеціальна реєст-
рація. Такими доменами є: кореневі домени, домени верхнього рівня та деякі 
домени другого рівня. Для того, щоб створити піддомени для всіх інших доме-
нів, спеціальних повноважень не треба [2].  

Домене ім’я володіє всіма ознаками оборотоздатності: кожне домене 
ім’я є унікальним, право власності доменним іменем є винятковим і може бути 
передане іншій особі, а також має певну цінність [3]. Саме ця цінність і є при-
чиною розвитку такої нелегальної правочинної діяльності як кіберсквотінг. 

Кіберсквотінг – реєстрація доменних імен, які співпадають чи мають 
схожість із засобами індивідуалізації юридичних і фізичних осіб з метою їх 
подальшого перепродажу законним власникам цих засобів індивідуалізації.  

Сама покупка і реєстрація вільних доменів не суперечить закону. Однак піс-
ля активного розвитку кіберсквотінга американська влада задумалася про те, як 
можна обмежити шахраїв в своїх діях: Всесвітня організація інтелектуальної влас-
ності (ВОІВ або WIPO) впровадила процедуру Єдиної політики розгляду спорів 
про доменні імена (UDRP); цим займається Арбітражний центр ВОІВ, ґрунтую-
чись на Правилах для єдиної політики розгляду спорів про доменні імена [4]. 

Доменні імена – не є товарними знаками, хоч і виконують спільні функ-
ції та є об’єктами виключного права. Американська судова практика змогла 
довести, що такий підхід є зручним для вирішення спорів з доменними імена-
ми. Найчастіше за адресою викуплених доменних імен, які збігаються з відо-
мими торговими марками, не має працюючого сайту з надання послуг. Сайт 
або є просто недоступним, або там розміщені контакти продавця. Саме тому 
згідно закону про торгові марки не виконується порушення про виконання то-
ргової діяльності. 

Існують також інші випадки порушення прав інтелектуальної власності, 
а саме покупка домену, що повністю або частково повторює торгову марку 
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конкурента. Наприклад розглянемо випадок між компаніями компанії Green 
Products Co та Independence Corn By-Products Co (ICBP). Обидві компанії є 
прямими конкурентами в кукурудзяній індустрії. ICBP зареєстрували домен 
greenproducts.com з метою розмістити за даною доменною адресою свій сайт. 
Green Products вчасно помітили це та подали позов до суду. Незважаючи на те, 
що жодного веб-сайту не було розміщено, суд постановив, що ICBP мав намір 
використовувати дане доменне ім’я для залучення потенційних клієнтів на 
сайт. Таким чином, клієнти могли б сплутати ці дві торгові марки і придбати 
товари компанії ІСВР замість Green Products, а отже компанія ІСВР отримала б 
несправедливу користь від використання назви свого конкурента. На основі 
виявлених фактів суд визнав порушення прав на використання торгової марки, 
хоча справа й стосувалась доменного імені [5]. 

Ще один схожий випадок було розглянуто апеляційним судом Великої Бри-
танії. Справа стосувалась групи компаній British Telecommunications plc. та інших 
проти One In A Million Ltd. Дана компанія викупила низку доменних імен, що були 
схожими або повністю повторювали торгові марки світових брендів. Суд визнав 
такі дії неправомірними, а саме як порушення прав на торгові знаки [6]. 

На основі приведених фактів можна зробити висновок, що Україні на далі 
не можна продовжувати ігнорувати питання регулювання прав власності на ІТ-
активи, в тому числі й на доменні імена. Дане питання вимагає створення більш 
конкретного сучасного законодавства, яке буде спроможне якісно вирішувати 
питання порушення прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет. 
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ПИТАННЯ РОЗМЕЖУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ТА 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮРИСДИКЦІЙ 

 
Чітке розмежування господарської та адміністративної юрисдикції є ва-

жливим для правильного визначення судової установи, до компетенції якої на-
лежить вирішення того чи іншого спору. У науковій літературі розмежування 
судових юрисдикцій прийнято здійснювати за суб’єктом і предметом відносин. 
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Так на думку В.А. Коверзнєва для вірного розмежування господарської 
та адміністративної судових юрисдикцій вирішальне значення має насамперед 
чітка і недвозначна, заснована на чинному законодавстві кваліфікація відпові-
дних відносин в економіці як господарських, відмежування їх від адміністра-
тивних та інших суміжних [1, с. 224]. 

Так суб’єктами правовідносин, що становлять господарську юрисдикцію 
є суб’єкти господарювання, органи державної влади та органи місцевого самов-
рядування, наділені господарською компетенцією, а також громадяни, громад-
ські та інші організації, які виступають засновниками суб'єктів господарювання 
чи здійснюють щодо них організаційно-господарські повноваження на основі 
відносин власності. Суб’єктами господарювання відповідно до ст. 55 Господар-
ського кодексу України (далі - ГКУ) є учасники господарських відносин, які 
здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію, а 
саме: господарські організації - юридичні особи, створені відповідно до Цивіль-
ного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені від-
повідно до ГК України, а також інші юридичні особи, які здійснюють господар-
ську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку; громадяни 
України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську дія-
льність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці [2]. 

Суб’єктами правовідносин, що становлять адміністративну юрисдикцію 
є суб’єкти владних повноважень, юридичні особи, фізичні особи - громадяни 
України, іноземці та особи без громадянства. Згідно п. 7 ч. 1 ст. 4 Кодексу ад-
міністративного судочинства України (далі – КАС України) до суб’єктів влад-
них повноважень належать органи державної влади (у тому числі без статусу 
юридичної особи), органи місцевого самоврядування, їх посадові чи службові 
особи, інші суб’єкти при здійсненні ними публічно-владних управлінських 
функцій на підставі законодавства, в тому числі на виконання делегованих по-
вноважень, або надання адміністративних послуг. Виходячи з вище викладе-
ного можемо зазначити, що головною ознакою розмежування суб’єктів госпо-
дарської та адміністративної юрисдикцій є наявність чи відсутність права реа-
лізації господарської компетенції. У ч. 1 ст. 4 ГК України зазначено, що «адмі-
ністративні та інші відносини управління за участі суб’єктів господарювання, 
в яких орган державної влади або місцевого самоврядування не є суб’єктом, 
наділеним господарською компетенцією, і безпосередньо не здійснює органі-
заційно-господарських повноважень щодо суб’єкта господарювання» не є пре-
дметом регулювання ГК України [2]. Тобто, якщо відповідний суб’єкт наділе-
ний господарською компетенцією і спірні відносини з іншим суб’єктом виник-
ли у процесі реалізації такої компетенції, то вирішити їх можливо лише в ме-
жах господарської юрисдикції. 

До розгляду в господарських судах належать справи, предметом яких є: 
укладання, зміна, розірвання і виконання правочинів у господарській діяльно-
сті, крім правочинів, стороною яких є фізична особа, яка не є підприємцем, а 
також у спорах щодо правочинів, укладених для забезпечення виконання зо-
бов’язання, сторонами якого є юридичні особи та (або) фізичні особи – підп-
риємці; приватизація майна, крім приватизації державного житлового фонду; 
корпоративні відносини, в тому числі у спори між учасниками (засновниками, 



162 

акціонерами, членами) юридичної особи або між юридичною особою та її уча-
сником (засновником, акціонером, членом), у тому числі учасником, який ви-
був, пов’язані зі створенням, діяльністю, управлінням або припиненням діяль-
ності такої юридичної особи, крім трудових спорів; правочини щодо акцій, ча-
сток, паїв, інших корпоративних прав в юридичній особі, крім правочинів у 
сімейних та спадкових правовідносинах; оскарження актів (рішень) суб’єктів 
господарювання та їх органів, посадових та службових осіб у сфері організації 
та здійснення господарської діяльності, крім актів (рішень) суб’єктів владних 
повноважень, прийнятих на виконання їхніх владних управлінських функцій, 
та спорів, стороною яких є фізична особа, яка не є підприємцем; захист ділової 
репутації, крім спорів, стороною яких є фізична особа, яка не є підприємцем 
або самозайнятою особою та інші, визначені ч. 1 ст. 20 Господарського проце-
суального кодексу України (далі -ГПК України) [4]. 

До розгляду в адміністративних судах належать справи, предметом яких є: 
спори фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо 
оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи індивідуальних актів), 
дій чи бездіяльності, крім випадків, коли для розгляду таких спорів законом 
встановлено інший порядок судового провадження; прийняття громадян на пуб-
лічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби; спори між 
суб’єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері 
управління, у тому числі делегованих повноважень; вилучення або примусового 
відчуження майна для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності; 
формування складу державних органів, органів місцевого самоврядування, об-
рання, призначення, звільнення їх посадових осіб; спорах із суб’єктами владних 
повноважень з приводу проведення аналізу ефективності здійснення державно-
приватного партнерства; спорах, що виникають у зв’язку з оголошенням, прове-
денням та/або визначенням результатів конкурсу з визначення приватного парт-
нера та концесійного конкурсу та інші, визначені ч. 1 ст. 19 КАС України [2]. 

Таким чином, можемо зробити висновок, що господарська юрисдикція 
охоплює комплекс матеріальних і процесуальних правовідносин спрямованих на 
вирішення конфліктних ситуацій, які виникають в процесі реалізації суб’єктами 
господарського права, які виникають в процесі реалізації господарської компете-
нції. Натомість адміністративна юрисдикція охоплює правовідносини у сфері 
функціонування органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 
стабілізації правозахисної діяльності в цій сфері, забезпечення та відновлення 
режиму законності в публічному управлінні. Саме такий критерій розмежування 
господарської та адміністративної юрисдикцій як предмет, на сьогодні превалює 
над іншим критерієм - статус суб’єкта, оскільки чітко визначає коло питань, які 
слід вирішувати в межах тієї чи іншої юрисдикції. 
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ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ АБОРТУ В УКРАЇНІ 
 
Право на життя є найціннішим та найважливішим з поміж особистих 

прав і свобод людини. Це право є невід’ємним, як і інші природні права люди-
ни, тобто незалежно від законодавства країни в якій ця людина народилася, 
воно належить їй від природи, є невідчужуваним та непорушним. 

Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов’язок держави - 
захищати життя людини. Життя є особистим немайновим правом фізичної 
особи. Також до немайнових прав, що забезпечують природне існування лю-
дини, можна відносити і право жінки на проведення аборту. Право на аборт 
можна віднести до фундаментальних, природних прав, якщо розглядати його, 
як складову права вільно розпоряджатися своїм тілом. Проблема дітонароджу-
ваності, запобігання вагітності та її штучному перериванню (аборту) є одними 
із найболючіших питань в історії людства, багато питань і на сьогодні зали-
шаються не вирішеними або такими, що потребують уточнень.  

Так, серед проблем штучного переривання вагітності особливе місце за-
ймають випадки втрати репродуктивної функції в результаті проведення опе-
рації штучного переривання вагітності без згоди жінки або її законних пред-
ставників; встановлення юридичного значення згоди або незгоди чоловіка 
дружини на проведення аборту, а також вирішення проблеми аборту у випад-
ках імплантації зародка; хто має «право голосу» у процесі ухвалення рішення 
щодо проведення операції штучного переривання вагітності, мати чи ненаро-
джена дитина. Відповіді, що допомогли б вирішенню зазначених проблем, по-
винні міститись у вітчизняному законодавстві. На жаль, на сьогодні ситуація з 
приводу регулювання цих специфічних відносин не знаходить свого достат-
нього відображення у системі правових норм [3, с. 35]. 

Під абортом розуміють будь-яке штучне переривання вагітності. З ме-
тою висвітлення співвідношення права на життя і медичної допомоги цікавим 
є саме штучне переривання вагітності, тобто виконане за бажанням жінки. 
Світова практика свідчить про відсутність у даний час переважаючої моделі 
правового регулювання абортів [8, с. 27]. 

Так, наприклад, у США, питання регламентації штучного переривання 
вагітності характеризуються певними особливостями. Питання про право жін-
ки на аборт, за формою медичний, набув тут яскраво вираженого соціально-
політичного забарвлення. Верховний суд США, розглядаючи справу про пра-
вомірність абортів, прийшов до висновку, що «право на автономію особи до-
сить широке і включає у себе право жінки прийняти рішення про переривання 
небажаної (за тих чи інших причин) вагітності». 

Однак у контексті абортів право на особисту автономію не абсолютне: 
жінка не може «переривати свою вагітність, на якій би стадії вона не захотіла, 
яким би способом вона не захотіла і з будь-якої причини вона одна того не за-
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хотіла». Суд зазначив, що в межах трьох місяців вагітності жінка вправі вільно 
вирішувати питання про аборт, а після цього терміну, за рішенням лікаря, як-
що є загроза здоров’ю чи життю жінки [9, с. 378]. 

Якщо звернутися до позиції феміністичних організацій, які відстоюють 
та борються за права жінок, що є досить актуальним в наш час, то вони дотри-
муються такої позиції: тільки жінка має право та на власний розсуд приймати 
рішення щодо свого тіла. Таким чином є декілька позицій правозахисників: 
одні погоджуються з законодавством країн, що передбачають можливість 
здійснити аборт тільки протягом 12, а в деяких випадках протягом 20 тижнів з 
моменту зачаття; інші вбачають, що право штучного переривання небажаної 
вагітності є необмеженим та наголошують на проведенні таких медичних про-
цедур незалежно від строку вагітності.  

На думку Г.Б. Романовського, питання щодо надання можливості кожній 
жінці зробити аборт є настільки важливим, що іноді, відповідно до вирішення 
його державою, оцінюють ступінь демократичності суспільства. Проблема 
абортів у правозахисному контексті дуже суперечлива. З одного боку, постає 
питання, якою мірою ненароджена дитина має право на життя, з іншого – не-
обхідно з’ясувати, чи має право мати сама розпоряджатися своїм тілом і чи має 
вона внаслідок цього право на фізичну недоторканність та на особисте життя. 
Через таку невизначеність дуже важко урівноважити права ненародженої ди-
тини і матері, зробити вибір між ними [7, с. 142]. 

Щодо наслідків аборту для здоров’я жінки, то власне кажучи це загалом 
її вибір і відповідальність за наслідки, які може спричинити ця процедура, по-
вністю лягають на плечі жінки. Але бувають ситуації коли саме через лікарсь-
ку помилку, чи недбалість трапляється невідворотні для здоров’я жінки нас-
лідки, тоді вже можна казати, що відповідальність покладається на лікаря або 
особу, яка проводила таку процедуру. 

У національному законодавстві питання аборту регламентоване ч. 6 ст. 
281 Цивільного кодексу України [11] та ст. 50 Основ законодавства України 
про охорону здоров’я [4], де передбачено, що штучне переривання вагітності 
може бути проведене за бажанням жінки при вагітності строком не більше 12 
тижнів. У випадках, визначених законодавством, аборт може бути проведено 
при вагітності від 12 до 22 тижнів. За незаконне проведення аборту наступає 
кримінальна відповідальність відповідно до ст. 134 Кримінального кодексу 
України [2]. Окреслена проблематика детально врегульована і на рівні підза-
конних нормативно-правових актів. Зокрема, Наказом МОЗ України від 
24.05.2013 № 423, яким затверджено Порядок надання комплексної медичної 
допомоги вагітній жінці під час небажаної вагітності [6]. 

Однією з найголовніших проблем в питаннях аборту є визначення точки 
відліку початку життя плоду, тобто з якого моменту його розвитку, можна почати 
відлік життя людини. Щодо цього питання є багато думок, та всі вони мають як 
слабкі, так і сильні сторони. Так, є доцільною думка вважати, що життя почина-
ється з моменту народження, так як до народження людина є частиною організму 
матері, та не володіє усіма суб’єктивними правами людини. З точки зору правос-
лавної культури, право на життя виникає з моменту запліднення, тому штучне 
переривання вагітності на будь-якому етапі розвитку, є недопустимим. Деякі до-
слідники пов’язують початок життя з певними етапами фізіологічного розвитку 
плоду, як наприклад початок серцебиття. Але найпоширенішою думкою, згідно з 
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якою початком життя людини, є настання 22-го тижня вагітності. Саме після 22-
го тижня вагітності, плід має багато ознак майбутньої людини. 

З огляду на все вищевказане, питання штучного переривання вагітності, 
здебільшого носить етичний характер. Щодо таких питань, як: хто має право 
голосу в разі проведення штучного переривання вагітності, а також чи повин-
на братися до уваги думка чоловіка. Вважаємо, що тут необхідно дотримуюся 
права автономії тіла, яке визначається міжнародними конвенціями, як право 
самостійно розпоряджатися своїм тілом. 

Законодавством України передбачене право на аборт. З огляду на прак-
тику інших країн світу, це досить демократична позиція, адже держава надає 
право жінці в перші 12 тижнів вагітності вдатися до аборту та не ставить її в 
позицію, коли вона не вправі вирішувати.  

Питання штучного переривання вагітності досить спірне та потребує дода-
ткового часу для осмислення. На даний момент багато спорів зосереджуються 
саме на визначенні моменту з якого, ще ненароджена дитина, набуває право на 
життя. З розвитком медицини та суспільства в цілому, можливо, виникнуть нові 
ідеї, коли слід починати відлік життя людини, і тоді все буде більш однозначно. 
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ПРО ПОНЯТТЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН 
 
Цивільно-правові відносини - це майнові та особисті немайнові відноси-

ни, врегульовані нормами цивільного права, між майнового відокремленими, 
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юридично рівними учасниками, що є носіями суб’єктивних цивільних прав та 
обов’язків, які виникають, змінюються, припиняються на підставі юридичних 
фактів і забезпечуються можливістю застосування засобів державного приму-
су [2]. Цивільно-правові відносини є різновидом правових галузевих відносин, 
тому їм властиві ознаки і правових відносин у цілому, і галузевих цивільно-
правових зокрема. Останні виникають на підставі правових норм, і саме цей 
момент пояснює регулюючий вплив права на суспільні відносини [3]. Завдан-
ням цієї роботи є дослідження поняття цивільних правовідносин. 

Р.О. Халфіна запропонувала системно підходити до вивчення правовід-
носин з позицій єдності теорії держави і права, відображаючи єдність системи 
«суспільство – держава – право», і в результаті застосування такого підходу 
розглядає правовідносини як форму відповідного суспільного відношення, а 
останнє відповідно як зміст правовідносин. Форма і зміст суспільного відно-
шення, з точки зору дослідниці, характеризуються одночасно діалектичною 
протилежністю та єдністю, що виражається в необхідності правовідношення 
бути відповідним поданій у нормі моделі [4, с. 26]. 

Станом на сьогодні інші дослідники також приєднуються до бачення, за 
яким правовідносини є формою реалізації права, будучи наслідком спеціально-
юридичної форми правового впливу – правового регулювання, інструментом 
переходу загальних моделей в площину конкретних заходів поведінки – 
суб’єктивних прав і юридичних обов’язків для даних суб’єктів. Попри те, що в 
літературі зустрічаються спроби віднести правовідносини до поняття права, 
слід погодитись з кваліфікацією правовідносин як форми реалізації права і ви-
знати їх результатом дії норм права, а не соціальним регулятором. 

Передумовою існування правовідносин завжди є відповідна норма права, 
але для безпосереднього їх виникнення, а також для зміни чи припинення потрі-
бні також визначені загальнообов’язковими правилами поведінки юридичні фак-
ти. Наявність юридичних фактів як підстави виникнення правовідносин свідчить 
про їх реальний характер. У зв’язку з цим слід вважати правовідносини певними 
конкретними соціальними зв’язками, врегульованими нормами права, підставами 
виникнення, зміни та припинення яких є юридичні факти. При цьому, попри кри-
тичне ставлення в літературі до подібних визначень правовідносин через їх непо-
вноту, видається, що така дефініція лаконічно виражає основний зміст визначе-
ного нею терміну і тому продовжує використовуватись в науці [1]. Юридичними 
фактами, що обумовлюють виникнення цивільних правовідносин, є обставини, 
наявність яких тягне встановлення, зміну, припинення або інші трансформації 
цивільних прав і обов'язків (цивільних правовідносин). 

Від обраного підходу до тлумачення правовідносин залежить і питання 
їх структури. Одним з найбільш дискусійних питань є можливість входження 
об’єкта правовідносин до його структури. На думку Р.О. Халфіної, об’єкт пра-
вовідносини має значення для виникнення та розвитку багатьох видів право-
відносин і для їх структури, не являючись при цьому елементом структури. 
Серед аргументів, які наводить вчена на користь такого підходу, є та обстави-
на, що правовідносини є ідеальним по своїй суті і не підлягає штучному роз-
ширенню за рахунок його матеріальної основи, а об’єкт права, являючи собою 
передумову виникнення та розвитку правовідносини, залишається зовнішнім 
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по відношенню до останнього і не включається до його структури. Такий ви-
сновок вченої є результатом застосування обраного нею діалектичного методу 
до дослідження понять правовідносин і суспільних відносин як форми і змісту. 
Як уже зазначалось, використання цього методу призводить до необхідності 
виокремлення зовнішніх чинників, що не пов’язані з правовідносини структу-
рними зв’язками, а тому така позиція вченої є зрозумілою [4]. Об’єктом циві-
льних правовідносин у літературі визнають конкретні блага, з приводу яких 
суб’єкти вступають між собою у зазначені правові відносини. 

Отже, підсумовуючи вищесказане, можна сказати, що цивільно-правові 
відносини - це врегульовані нормами цивільного права майнові і особисті не-
майнові відносини, що засновані на юридичній рівності, вільному волевияв-
ленні, майновій самостійності їх учасників. Юридичними фактами, що обумо-
влюють виникнення цивільних правовідносин, є обставини, наявність яких тя-
гне встановлення, зміну, припинення або інші трансформації цивільних прав і 
обов’язків (цивільних правовідносин). Об’єктом визначають конкретні блага, з 
приводу яких суб’єкти вступають між собою у правові відносини. 
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НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА БЕЗХАЗЯЙНУ РІЧ 
 
Одним із центральних інститутів цивільного права є інститут власності. 

Важливе місце серед даного інституту посідає право на безхазяйну річ. Дане 
право було відоме ще за часів римських юристів, проте в процесі еволюції 
право власності на безхазяйну річ набуло своєрідних ознак та специфічного 
механізму правового регулювання. Проблематика права власності на безха-
зяйну річ завжди була і буде актуальною темою. Актуальність даного питання 
обумовлена своєрідним переліком способів набуття та підстав припинення 
права власності. 

Відповідно до ст. 335 Цивільного кодексу (далі - ЦК) України безхазяйною 
є річ, яка не має власника або власник якої невідомий [1]. Аналізуючи дану стат-
тю можна зробити висновок, що безхазяйна річ може бути рухомою або нерухо-
мою. На думку О.Є Щербатюка, цікавим аспектом правового регулювання по-
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рядку набуття права власності на безхазяйну річ є той факт, що нерухомій безха-
зяйній речі приділено дуже мало уваги, порівняно із рухомим. Натомість, проце-
дура набуття права власності на нерухому річ складніша, а отже вимагала б бі-
льше детального окреслення нормами законодавства [2, с 212-213]. 

Ми погоджуємося з думкою О.Є. Щербатюка з приводу виділення спе-
цифічних ознак, які відносять річ до категорії безхазяйної: 1) неможливо ви-
явити власника при вилученні у злочинців викраденого майна; 2) у разі сти-
хійного лиха; 3) при втраті права на майно у зв’язку зі спливом позовної дав-
ності для його витребування тощо [2, с 213]. 

За цивільним законодавством існує такий перелік способів набуття без-
хазяйних речей: 

1. Рухома річ, від якої власник відмовився (ст. 336 ЦК) – особа, яка заво-
лоділа рухомою річчю, від якої власник відмовився, набуває право власності 
на цю річ з моменту заволодіння нею. Тобто, до особи, яка заволоділа такою 
річчю, переходять усі права та обов’язки, які мав попередній власник. 

2. Знахідка (ст. 337-339 ЦК) – це річ, яка була знайдена особою, яка не є 
її власником. Відповідно ця особа зобов’язана негайно повідомити особу, яка її 
загубила або власника речі та повернути знайдену річ цій особі. Аналізуючи 
термін «знахідка» можемо помітити, що втрачається не само право власності 
на річ, а втрачається сама річ. 

3. Бездоглядна домашня тварина (ст. 340-342 ЦК) – тварина яка вибуває 
з-під володіння власника. Відповідно до ст. 340 ЦК особа, яка затримала без-
доглядну домашню тварину, зобов’язана негайно повідомити про це власника і 
повернути її. Якщо власник бездоглядної домашньої тварини або місце його 
перебування невідомі, особа, яка затримала тварину, зобов’язана протягом 
трьох днів заявити про це органові місцевого самоврядування, який вживає за-
ходів щодо розшуку власника. Бездоглядність тварини буде відсутня у випад-
ку, коли особа в силу договору або за волею власника здійснює володіння тва-
риною, не будучи при цьому її власником. Тобто, тварина буде вважатись без-
доглядною, якщо вона не знаходиться у володінні власника, й по відношенню 
до неї буде відсутня можливість негайного контролю [3, с. 290]. 

4. Скарб (ст. 343 ЦК) – закопані у землі чи приховані іншим способом гро-
ші, валютні цінності, інші цінні речі, власник яких невідомий або за законом 
втратив на них право власності. Відповідно до цивільного законодавства, особа, 
що виявила скарб набуває прав власності на нього. Проте якщо, такий скарб ста-
новить культурну цінність, то право власності на нього набуває держава. 

Проте аналізуючи ч. 3 ст. 335 ЦК можемо зробити висновок, що існують 
інші види набуття права власності на безхазяйну річ – за набувальною давніс-
тю. Набувальна давність характеризується певними умовами, а саме: 1) воло-
діння майном має бути добросовісним; 2) таке володіння майном має бути від-
критим, тобто особа не повинна приховувати, що вона не є власником майна, 
але володіє і користується ним як власник; 3) таке володіння має характеризу-
ватися строковістю тобто тривалість такого володіння має визначатися зако-
ном; 4) безперервність означає, що такий строк, який визначений законодавст-
вом не може бути перервано чи зупинено, крім випадків (обставин) визначе-
них законодавством [4, с. 164-165]. 
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Норми вищезазначеної статті передбачають набуття права власності за 
набувальною давністю лише безхазяйних рухомих речей, крім випадків перед-
бачених ст. 336, 338, 341, 343 ЦК. Безхазяйні нерухомі речі беруться на облік 
органом, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, за заявою 
органу місцевого самоврядування, на території якого вони розміщені. Після 
спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйної нерухомої речі вона за 
заявою органу, уповноваженого управляти майном відповідної територіальної 
громади, може бути передана за рішенням суду у комунальну власність. 

Тобто можемо зробити певний висновок, що порядок виникнення права 
власності на безхазяйну рухому і нерухому річ є різний. Нерухомі речі беруться 
на облік відповідним органом. Відповідно до Цивільно-процесуального кодексу 
України заява про передачу безхазяйної нерухомої речі у власність територіаль-
ної громади подається до суду за місцезнаходженням цієї речі. У заяві зазнача-
ються: яку нерухому річ заявник просить передати у власність територіальної 
громади; основні характеристики нерухомої речі; посилання на документи про 
взяття безхазяйної нерухомої речі на облік органом, що здійснює державну ре-
єстрацію прав на нерухоме майно; друковані засоби масової інформації, в яких 
опубліковано оголошення про взяття відповідної нерухомої речі на облік [5]. 

Суд відмовляє в прийнятті заяви про передачу безхазяйної нерухомої ре-
чі у власність територіальної громади, якщо вона не взята на облік органом, 
який здійснює державну реєстрацію права на нерухоме майно, або якщо заяву 
подано до закінчення одного року з дня взяття її на облік. Справа про передачу 
безхазяйної нерухомої речі у власність територіальної громади розглядається 
судом за участю заявника з обов’язковим повідомленням усіх заінтересованих 
осіб. Суд, встановивши, що нерухома річ є безхазяйною та взята на облік орга-
ном, який здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, а також що 
сплив один рік з дня взяття на облік нерухомої речі, ухвалює рішення про пе-
редачу безхазяйної нерухомої речі у власність відповідної територіальної гро-
мади. Проте слід зазначити, що відповідно до п. 11 Постанови Пленуму Вищо-
го спеціалізованого суду України з питань розгляду цивільних та криміналь-
них справ “Про судову практику у справах про захист права власності та ін-
ших речових прав” відмова суду в переданні нерухомої речі у комунальну вла-
сність не є необхідною умовою для набуття права власності на цей об’єкт тре-
тіми особами за набувальною давністю [6]. 

Цивільним законодавством визначено підстави припиненні права влас-
ності на річ, в тому числі деякі підстави можуть застосовуватися і до безхазяй-
них речей: 1) припинення права власності особи на майно яке не може їй на-
лежати; 2) викуп пам’ятки історії та культури; 3) витребування майна із чужо-
го незаконного володіння. 

Хоча і перелік підстав припинення права власності в ЦК є значно біль-
шим, проте інші підстави неможливо застосовувати при припиненні права во-
лодіння на безхазяйну річ. 

Таким чином, можемо зробити висновок, що інститут безхазяйної речі 
відіграє важливу роль в цивільному законодавстві. Цей інститут має тривалу 
історію і набув сучасного виду в результаті розвитку економічних відносин. 
Держава встановила такі види безхазяйних речей: рухомі речі, від яких влас-
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ник відмовився; знахідка; бездоглядна домашня тварина; скарб, а також за на-
бувальною давністю. І кожен з даних видів має свої особливості та порядок 
набуття на припинення права власності. 
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ГРОШІ ЯК ОБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН 
 
Гроші виступають особливим об’єктом цивільного права. Їх включають до 

складу об’єктів цивільних прав через приналежність до речей, які є матеріально 
вираженими. Будь-який об’єкт майнових відносин, що який має майновий харак-
тер може бути замінений грошима. Багато науковців називають гроші історич-
ною категорією, адже вперше вони з’явилися в VII ст., але, не зважаючи на це, 
вони продовжують розвиватися в залежності від етапів товарного виробництва. В 
наш час паперові гроші почали замінювати на електронні, та й взагалі, вони по-
чинають мати новий зміст. Саме тому виникає необхідність визначити значення 
грошей, які являють собою універсальне багатогалузеве явище. 

Відповідно до доктринального визначення гроші – це нормативно визна-
чені та виражені в емітованих в обіг паперових і металевих знаках або у безго-
тівковій формі умовні вартісні одиниці, які мають забезпечений на законодав-
чому рівні примусовий курс, що полягає в обов’язковості їх приймання за ви-
значеною номінальною вартістю, визначають міру вартості речей, робіт, пос-
луг, інших матеріальних і нематеріальних благ, а також втрат, визначаються у 
цивільному обороті законним платіжним та кредитним засобом і забезпечують 
здійснення всіх видів платежів та розрахунків, виконуючи функції загального 
еквівалента, обігу і нагромадження. 

Грошовий обіг в Україні регулюється законодавством. Відповідно до ст. 99 
Конституції України, грошовою одиницею України є гривня [1]. Вона виступає 
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законним платіжним засобом, обов’язковим до приймання за номінальною варті-
стю на всій території України. Держава визначає і змінює зовнішні атрибути 
грошей, тобто вона з метою кращого пристосування грошей впливає на їхню фо-
рму для ефективного виконання суспільної ролі, яка на них покладається. В 
Україні за забезпечення стабільності грошової одиниці відповідає центральний 
банк держави – Національний банк України, це його основна функція. 

Найбільш актуальним є питання правової природи грошей як об’єкту 
цивільних правовідносин. На жаль, в юридичній науці з цього приводу немає 
єдиної точки зору. Є.О. Суханов розглядає гроші як різновид речей з прита-
манними їм родовими ознаками [2 с. 402-403]. Л.О. Новосьолова вбачає в гро-
шах самостійний вид матеріальних благ поряд із речовими [3, с. 8]. У свою 
чергу Є.О. Харитонов вважає гроші особливим різновидом речей і відносить їх 
до рухомого майна [4, с. 159]. 

Такі протиріччя пов’язані з тим, що гроші мають низку ознак, які обумов-
лені їх властивостями. Тож розглянемо характерні риси грошей більш детально. 

В юридичній літературі гроші розглядають як рухомі, замінні, подільні 
та родові речі. Споживанням грошей можна вважати використання їх соціаль-
но-економічних функцій. Як об'єкти цивільних прав гроші є замінними. Саме 
через це боржник у разі загибелі (викрадення, загублення, фізичного знищення 
і т. ін.) грошей, які він одержав від кредитора не може бути звільнений від 
обов'язку їх повернення.  

Якщо говорити про родовий і подільний характер грошей, то він прояв-
ляється у тому, що кількість грошових знаків, які можуть мати вигляд банкнот, 
монет, не визначає розмір грошової суми. Цей розмір встановлюється числом 
вказаних у знаках грошових одиниць. Так, наприклад, можна погасити борг 
готівкою у сумі 100 гривень шляхом передачі відповідної кількості грошових 
знаків різної номінальної вартості. Необхідно, щоб у своїй сукупності вони 
становили суму у 100 гривень. Незважаючи на це, паперові гроші можуть бути 
індивідуально визначені. Це можна здійснити шляхом переліку їх серій та но-
мерів у банківських документах або у відповідних протоколах при проведенні 
оперативно-розшукових заходів та інших слідчих дій. Як об’єкти цивільних 
прав гроші є замінними. Саме через це боржник у разі загибелі (викрадення, 
загублення, фізичного знищення і т. ін. ) грошей, які він одержав від кредитора 
не може бути звільнений від обов’язку їх повернення [5, с. 226]. 

Грошам притаманні різноманітні функції, які тісно пов’язані ніж собою. 
Серед них виокремлюють: 

міра вартості – функція грошей, в якій вони забезпечують вираження і 
вимірювання вартості товарів, надаючи їй форму ціни, виражають відношення 
товару до грошей як до загального еквівалента; 

засіб обігу – функція грошей, коли вони виконують роль посередника в 
обміні товарів і забезпечують їх обіг; 

засіб платежу – функція грошей, яка полягає в обслуговуванні погашен-
ня різноманітних боргових забов’язань між суб’єктами економічних відносин;  

засіб нагромадження – функція грошей, пов’язана з їхньою здатністю 
бути засобом нагромадження та збереження вартості, представником абстрак-
тної форми багатства; 



172 

світові гроші – функція, за якої гроші обслуговують рух вартості в між-
народному економічному обігу і забезпечують реалізацію взаємовідносин між 
країнами [6, с. 23-38]. 

Виконуючи функцію загального еквівалента платежів, гроші є мірилом 
вартості всіх речей, робіт, послуг, інших матеріальних і нематеріальних благ. 
До цього переліку також можна додати втрати, яких можуть зазнати учасники 
цивільних правовідносин унаслідок вчинення певного правопорушення. Влас-
тивість грошей виступати загальним еквівалентом допомагає погасити будь-
який майновий борг. До того ж, вони необхідні для оцінки суспільної корисно-
сті та врахування економічної або соціальної цінності того чи іншого матеріа-
льного або нематеріального блага. 

В окремих випадках гроші можуть виступати як товар у цивільно-
правових правочинах. Прикладом слугує випадок, коли гроші у даний момент 
не є законним платіжним засобом, але вони мають нумізматичну цінність (ста-
ровинні монети або банкноти) і є предметом колекціонування. Товаром у циві-
льному обороті може бути й іноземна валюта під час її купівлі-продажу у бан-
ківських установах та обмінних пунктах [5, с. 226]. 

Необхідно зазначити, що гроші можуть бути предметом деяких цивіль-
но-правових угод: договорів позики, дарування, кредитних договорів, заповіту 
тощо. Часто вони виступають у ролі законного платіжного засобу у відплатних 
договорах. 

Грошима користуються для забезпечення всіх видів платежів, розрахун-
ків, відшкодування матеріальної та нематеріальної (моральної) шкоди, стяг-
нення неустойки, а також збитків, які завдані невиконанням або неналежним 
виконанням зобов’язань. З їх допомогою можна визначити розмір збитків чи 
заподіяної шкоди, в залежності від останніх буде обумовлюватися й обсяг 
майнової відповідальності винної особи. Гроші можуть приносити дохід, що 
має вигляд процентів на грошові вклади в банку. Виходячи з вище вказаного 
визначимо правове значення грошей. Воно полягає в тому, що без їх викорис-
тання як єдиної міри вартості та загального еквівалента було б неможливим 
забезпечення компенсаційної функції цивільного права [5, с. 227]. 

Зазначені особливості вказують на особливу природу грошей. Н.І. Іванів 
вірно зазначає, що гроші не є речами в їх класичному розумінні і це необхідно 
враховувати під час здійснення тлумачення закріпленої в цивільному законо-
давстві системи об’єктів цивільного права. Виходячи з цього, правовий режим 
речей може поширюватись на гроші, однак з певними застереженнями. Зако-
нодавець зазначає, що відносити гроші до речей можна в певних межах, вра-
ховуючи особливий статус грошей як об’єктів цивільного права [7, с. 65]. 

Аналогічної думка дотримується О.В. Даниленко, яка вказує на те, що 
гроші є різновидом майнових об’єктів цивільних прав, що з теоретичної точки 
зору не можуть бути беззастережно віднесені до категорії речей в силу визна-
чених специфікою їх правового режиму юридичних характеристик, однак по-
ширення правового режиму речей на універсальний платіжний засіб і їх одно-
часне нормативне визнання обєктом цивільних прав і, зокрема, об’єктом від-
носин власності, забезпечує можливість застосування щодо них універсальних 
речових механізмів виникнення, передачі, здійснення та захисту права власно-



173 

сті на гроші з урахуванням їх специфіки, що полягає у єдності готівкової та 
безготівкової форм грошей, що дозволяє виділити їм особливе місце в системі 
об’єктів цивільних прав [8, с. 6]. 

Вважаємо, що позиції зазначених науковців є досить обґрунтованими і 
такими, до яких варто приєднатися. Отже, гроші можна вважати різновидом 
майнових об'єктів цивільних прав, які мають особливе становище в системі 
об’єктів цивільних прав, однак, при цьому, їх не можна розглядати як речі в їх 
традиційному розумінні. 
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ВІДМЕЖУВАННЯ ПРЕДМЕТА ЗЛОЧИНУ ВІД ОБ’ЄКТА ЗЛОЧИНУ 
 
Вчення про об’єкт і предмет злочину є однією з найважливіших проблем 

у науці кримінального права. Згідно давніх наукових поглядів, предмет злочи-
ну є невід’ємною частиною злочину (іноді їх навіть ототожнювали) є будь-
яким структурним елементом суспільних відносин, захищених кримінальним 
законом. Враховуючи позицію дореволюційних юристів, предмет злочину ото-
тожнювався з об’єктом або взагалі не розглядався.  

Значний внесок у розробку проблеми відмежування предмета і об’єкта 
злочину в різні часи зробили такі науковці, як Ч. Беккаріа, Л. С. Білогриць-
Котляревський, А. Ф. Бернер, М. О. Бєляєв, Я. М. Брайнін, H. Вельцель, В. М. 
Винокуров, М. Ф. Владимирський-Буданов, С. Б. Гавриш, В. К. Глистін, Ю. А. 
Демидов, М. Д. Дурманов, В. П. Ємельянов, М. І. Загородніков, Є. І. Каїржа-
нов, П. Д. Калмиков, О. Ф. Кістяківський, М. Й. Коржанський. 

Відносно місця предмета злочину в структурі складу злочину в науці 
кримінального права відбувалися та відбуваються запеклі дискусії. Одні авто-
ри відносять предмет злочину до об’єкта злочину, вважаючи його структур-
ною частиною суспільних відносин, які поставлені під охорону кримінального 
закону [1, с. 130], інші визнавали, що предмет злочину є факультативною 
ознакою об’єкта злочину [2, с. 50, 60]. Проте, найбільш домінуючою на даний 
час є позиція, за якою предмет злочину є факультативною ознакою складу зло-
чину та тісно пов’язаною з об’єктом злочину [3, с. 55-56; 4, с. 132-133].  

Одним із перших таку точку зору висловив В. Я. Тацій, який визначив, 
що предмет злочину не може претендувати на роль самостійного елемента 
складу злочину, адже склад злочину являє собою сукупність його 
обов’язкових елементів (об’єкта, об’єктивної сторони, суб’єктивної сторони, і 
суб’єкта злочину). Відсутність хоча б одно з цих елементів виключає склад 
злочину і, відповідно кримінальну відповідальність.  

Предмет злочину є не обов’язковою, а факультативною по відношенню 
до загального поняття складу злочину ознакою, тому відповідно його можливо 
називати лише ознакою, а не елементом складу злочину [3, с. 55]. На думку 
науковця, об’єкт і предмет в сукупності складають самостійний елемент скла-
ду злочину, проте якщо об’єкт злочину є самостійною, то предмет – факульта-
тивною ознакою складу злочину [3, с. 56].  

В своїй основі дані твердження направлені до вірного вирішення проб 
леми розташування предмета злочину в системі складу злочину.  
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Протягом багатьох років, вивчаючи проблему об’єкта та предмету зло-
чину, Б. С. Нікіфоров стверджував, що предмет є складовою об'єкта злочину, 
тому він запропонував не виділяти його як окрему ознаку і взагалі зняти про-
блему дослідження предмета злочину [1, с. 131].  

Концепція того, що предмет злочину є частиною об’єкта протиправного 
посягання, видається цілком правильною. Але ми вважаємо некоректними спро-
би ототожнення предмета злочину з об’єктом злочину в цілому або з будь-якими 
його елементами. На нашу думку, предмет злочину є факультативною ознакою 
об’єкта злочину, співвідноситься з ним (об’єктом) як складовою і цілим. 

Вважається, що предмет злочину не може претендувати на роль самос-
тійної ознаки складу злочину. Це рішення викликане тим, що склад злочину - 
це сукупність його обов'язкових елементів (об’єкт, об'єктивна сторона, суб'єк-
тивна сторона та суб’єкт злочину). Відсутність хоча б одного з цих елементів 
виключає злочин, а отже, і кримінальну відповідальність. Предмет злочину, як 
уже зазначалося, не є обов'язковим, а є факультативним щодо загальної конце-
пції складу злочину. Тому його можна назвати лише ознакою, а не елементом 
правопорушення. 

Слід мати на увазі, що поруч із об’єктом завжди існує предмет злочину 
як самостійна ознака злочину. Саме об'єкт і предмет разом утворюють самос-
тійний елемент злочину. 

Однак, якщо об’єкт злочину є обов'язковою ознакою складу злочину, то 
предмет є необов’язковим. 

Взаємозв’язок об'єкта злочину та його предмета проілюструємо наступ-
ним прикладом. Крадіжка золотих прикрас з квартири. У цьому випадку 
об’єктом злочину є майнові відносини, яким завдана шкода, оскільки майно 
незаконно вибуває з володіння, користування та розпорядження власника. 
Предметом злочину є золоті прикраси, за які було скоєно злочин. 

Предмет відрізняється від об'єкта ще й тим, що йому не завжди завдано 
шкоди. Якщо шкода, завдана об’єкту, завжди має суспільний характер, то пре-
дмету злочину внаслідок суспільно небезпечного порушення в першу чергу 
наноситься фізична шкода, яка спричиняє певні негативні соціальні зміни в 
об’єкті. Шкода до предмета як матеріальної речі завдається тоді, коли злочин 
вчинено з його знищенням, пошкодженням або зміною. Наприклад, продаючи 
підроблені товари на торгових підприємствах, порушник погіршує якість това-
ру, хоча він зберігає зовнішній вигляд (розбавляючи сметану кефіром, алкого-
лем, водою, додаючи маргарин до масла) [5, с. 123]. 

Предмету завдається шкода такими злочинами, як знищення чи пошко-
дження майна (ст. 194 КК), незаконне полювання (ст. 248 КК), незаконне за-
йняття рибальством, видобутком тварин або іншим видобуванням води (ст. 
249 КК) тощо. 

Однак при вчиненні ряду злочинів предмету не буде завдано шкоди. Це 
має місце тоді, коли злочин вчиняється шляхом створення (виготовлення) пре-
дметів, заборонених до виробництва, або шляхом безпосереднього посягання 
на інший захищений законом елемент суспільних відносин. Отже, немає підс-
тав говорити про те, що предмет пошкоджується під час перевезення алкого-
льних напоїв з метою збуту (стаття 204 КК), виготовлення, ремонт зброї (ст. 
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263 КК). Немає шкоди предмету злочину також у випадку контрабанди (ст. 
201 КК), розкрадання майна (ст. 185 КК) тощо. При вчиненні таких злочинів 
шкода об’єкту заподіюється прямим впливом на соціальні правовідносини, 
тобто на конкретний елемент суспільних відносин, що захищаються. 

На відміну від об’єкта, якому завжди завдається шкода або створює загрозу 
заподіяння шкоди, предмет часто не тільки не зазнає жодної шкоди, але навіть 
змінює напрямок вдосконалення своїх властивостей. Наприклад, людина вкрала 
автомобіль, віддає його на ремонт, а потім використовує його як своє. 

Таким чином, предмет злочину, як самостійна ознака злочину, завжди 
пов'язаний з об'єктом. Саме об'єкт і предмет у сукупності утворюють самос-
тійний елемент складу злочину. Об'єкт злочину є обов'язковою, а предмет — 
факультативною ознакою складу злочину. Предмет відрізняється від об'єкта 
ще й тим, що йому не завжди заподіюється шкода. Якщо шкода, заподіяна 
об'єкту, завжди носить соціальний характер, то предмету злочину в результаті 
суспільно небезпечного посягання, насамперед, заподіюється фізична шкода. 
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ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «СКЛАД ЗЛОЧИНУ» В 
КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ 

 
Однією з найважливіших і найзмістовніших категорій у кримінальному 

праві України є склад злочину. Як предмет наукового дослідження і категорія 
науки кримінального права склад злочину має довгу і складну історію. Важли-
вими етапами його дослідження були праці видатних німецьких правознавців, 
провідних російських та радянських криміналістів, визначних представників 
науки кримінального права України. 

Вперше в історії правознавства термін «склад злочину» (corpus delicti) 
увів у науковий обіг Проспер Фаринацій (1581 р.). Спочатку цей термін мав 
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виключно кримінально-процесуальне значення. Так, у XV – XVII століттях 
склад злочину розглядався як сукупність прямих і непрямих доказів, що свід-
чать про вчинення особою злочину і є необхідною й достатньою підставою для 
притягнення її до кримінальної відповідальності. 

Більш детальне дослідження елементів складу злочину у XIX столітті 
проводилося такими вченими, як М.С. Таганцев, О.Ф. Кістяківський та ін. Фу-
ндаментальної розробки вчення про склад злочину в середині XX століття 
отримало в працях А.А. Піонтковського, А.М. Трайніна, В.М. Кудрявцева, 
Я.М. Брайніна та інших науковців [1, с. 174]. 

Кримінальний кодекс (далі – КК) України не містить визначення поняття 
«склад злочину», хоча використовує цей термін у низці статей як Загальної, так і 
Особливої частин (ч. 5 ст. 1102 , ч. 6 ст. 258, ч. 2 ст. 2583 , ч. 4 ст. 2585 КК). Так, 
відповідно до ч. 1 ст. 2 КК підставою кримінальної відповідальності є вчинення 
особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбачено-
го КК. Згідно з ч. 1 ст. 13 КК закінченим злочином визнається діяння, яке містить 
усі ознаки складу злочину, передбаченого відповідною статтею Особливої части-
ни КК. Частина 2 ст. 17 КК передбачає, що особа, яка добровільно відмовилася 
від доведення злочину до кінця, підлягає кримінальній відповідальності лише в 
тому разі, якщо фактично вчинене нею діяння містить склад іншого злочину.  

Більшість науковців притримуються нормативістського погляду на склад 
злочину, вважаючи його законодавчою моделлю. Витоки щодо розуміння 
складу злочину ґрунтуються на вченні про склад діяння, що склалося у сере-
дині 19 століття у Німеччині, згідно з яким склад діяння це опис у законі кри-
мінально-релевантної поведінки у вигляді дії або бездіяльності [2, с. 254]. 

А. В. Іванчин визначає склад злочину як систему елементів, які характе-
ризують будь-яке діяння як визначений злочин, тобто описаний у частині стат-
ті КК або статті КК, яка не поділяється на частини [2, с. 255]. 

В. К. Грищуком вважає, що склад злочину - це законодавча (юридична) 
модель злочину, яка становить систему передбачених законом України про 
кримінальну відповідальність об’єктивних і суб’єктивних елементів, кожен із 
яких має свої ознаки [2, с. 256].  

Один із найбільш ґрунтовних підручників у сучасній кримінально-правовій 
теорії містить таке визначення цього базового поняття: склад злочину – це перед-
бачена законом про кримінальну відповідальність система елементів та відповід-
них ознак, які характеризують відповідне діяння як конкретний злочин [3, с. 254]. 

Поняття злочину відповідає на питання, що є загальним для всіх злочи-
нів, а поняття складу злочину - чим відрізняється один злочин від іншого. При 
цьому поняття злочину є формою, а поняття складу злочину - змістом. 

Склад злочину у його сучасному розумінні являє собою певну модель 
злочину. При цьому як результат пізнавально-оціночної діяльності людей він 
поки що може існувати лише як словесна (мовна) модель. Словесна форма 
складу злочину є, так би мовити, первинною (матеріальною, “фізичною”) фор-
мою його існування, без якої неможливі будь-які інші його форми. 

Варто зазначити, що склад злочину – це сукупність установлених зако-
ном об’єктивних і суб’єктивних ознак, притаманних даному, конкретному зло-
чину, описаному в диспозиції Особливої частини КК.  
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Результатом кримінально-правової оцінки діяння є встановлення відпо-
відності (тотожності, ідентичності) ознак вчиненого діяння конкретному скла-
ду злочину, передбаченому КК, то принциповим залишається питання про 
з’ясування поняття складу злочину, його елементів (їх ознак), видів складів 
злочинів і значення для кваліфікації вчиненого.  

Помилка у кваліфікації може потягти за собою необґрунтоване засудження 
особи, чи необґрунтоване її виправдання, чи застосування до винного норми КК 
України, яка не містить всіх кримінально-правових ознак вчиненого діяння. 

На думку автора, це визначення поняття «складу злочину» можна звести 
до більш лаконічного, сказавши, що склад злочину – це сукупність 
об’єктивних і суб’єктивних ознак, що відтворюють певне суспільно небезпеч-
не діяння, яке визнається злочином. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ПЕРЕВИЩЕННЯ ВЛАДИ ЧИ 

СЛУЖБОВИХ ПОВНОВАЖЕНЬ, ВЧИНЕНИХ ПРАЦІВНИКАМИ ПРА-
ВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 

 
В даний час зростає значення правоохоронних органів, які є гарантами 

прав і свобод особи. Одночасно з цим підвищуються вимоги до їх співробітни-
ків щодо забезпечення і дотримання законності та правопорядку. Однією з ос-
новних функцій правоохоронних органів є виявлення, припинення, розсліду-
вання та профілактика злочинів і адміністративних правопорушень. Однак, 
при виконанні своїх службових обов'язків працівники правоохоронних органів 
іноді самі стають суб'єктами злочинів. 

Перевищення службових повноважень співробітниками правоохоронних 
органів, особливо із застосуванням насильства, зброї або спеціальних засобів 
із заподіянням шкоди - найбільш небезпечні види злочинів, так як вони, спря-
мовані проти особи, її життя, здоров'я, власності, а також підривають основні 
засади функціонування державної влади та державної служби. Кваліфікація 
зазначених діянь здійснюється за ознаками злочину, передбаченого ст. 365 КК 
України «Перевищення влади або службових повноважень працівником пра-
воохоронного органу» [1]. 
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Про актуальність дослідження особливостей розслідування перевищення 
влади чи службових повноважень працівниками правоохоронних органів свідчать 
статистичні показники Генеральної прокуратури України, відповідно до яких об-
ліковано у 2014 р. 93 таких злочини, у 2015 р. – 89, у 2016 р. – 89, у 2017 р. – 152, а 
у2018 р. – 714. У той час як з обвинувальним актом до суду за ці п’ять років напра-
влено лише п’ять проваджень, що зокрема свідчить і про низьку якість досудового 
розслідування у кримінальних провадженнях зазначеної категорії [2]. 

Над особливостями розслідування перевищення влади чи службових пов-
новажень працювали такі науковці як Аленін Ю. П., , Вознюк А. А., Дрьомін В. 
М., Журавель В. А., Ільченко С. Ю., Колос Ю. А., Павлишин Б. О., Пунда О. О., 
Удалова Л. Д., Федоренко М. С., Чернєй В. В., Ягунов Д. В. та інші науковці. 

При розслідуванні злочинів у сфері перевищення службових повноважень 
працівниками правоохоронних органів існували та існують певні складнощі. Зу-
мовлено це тим, що дані особи в силу своєї професії мають знання тактики та ме-
тодики розслідування злочинів та навички застосування оперативно-розшукових 
заходів і засобів, що використовуються під час розкриття злочинів.  

Певний вклад в протидію розслідуванню вносить факт розголосу інфор-
мації щодо розслідування цих кримінальних проваджень, що в свою чергу за-
важає його організації та чинить певний тиск на осіб, що беруть участь у про-
веденні досудового слідства. 

Відповідно до п.1 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про Державне бюро розслі-
дувань», досудове слідство щодо злочинів вчинених працівниками правоохо-
ронних органів, зокрема й щодо перевищення влади чи службових повнова-
жень, здійснюється слідчими ДБР, крім випадків, коли злочини віднесено до 
підслідності детективів Національного антикорупційного бюро України [3]. 

Як свідчить практика, основні положення методики розслідування зло-
чинів про перевищення влади чи службових повноважень співробітниками 
правоохоронних органів в загальних рисах збігаються з методикою розсліду-
вання злочинів у службової діяльності, але при цьому мають деякі відмінності. 
Зокрема, на початку розслідування, головним є: 

1) визначення фактів, обставин, що потрібно встановити, перевірити чи 
спростувати; 

2) формування основних положень плану розслідування: які слідчі дії по-
трібно провести, в якому порядку та які науково-технічні засоби застосувати; 

3) визначення кола осіб, які причетні до вчинення злочину та встанов-
лення визначених нормативно-правовими актами їх службових повноважень; 

4) оперативність проведення слідчих дій. 
До слідчих дій, що найчастіше застосовуються у кримінальних прова-

дженнях про перевищення влади або службових повноважень, вчинених пра-
цівником правоохоронного органу, відносять наступні:  

1) за потреби - пред’явлення для впізнання;  
2) допит підозрюваного;  
3) допит потерпілого, свідків (за наявності);  
4) обшук;  
5) огляд;  
6) слідчий експеримент;  
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7) за окремих обставин - експертиза [4; 5]. 
Особливу увагу при встановленні криміналістичної характеристики вчи-

нення певного перевищення влади чи службових повноважень співробітниками 
правоохоронних органів слідчий має приділити з’ясуванню суб’єктивної сторони 
особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Даний злочин характеризуєть-
ся умисною формою вини, при цьому щодо діяння, то службова особа розуміє та 
усвідомлює, що перевищує свої повноваження. Поряд з тим, ставлення суб’єкта 
злочину до наслідків може бути, як умисним (з прямим чи непрямим умислом), 
так і необережним (у формі злочинної недбалості чи злочинної самовпевненості) 
[6]. Встановлення цих обставин як правило забезпечується завдяки допиту поте-
рпілих, свідків, оглядом службової документації щодо посадових повноважень 
підозрюваного, проведенням з метою усунення суперечностей у показаннях од-
ночасного допиту підозрюваного з свідками чи потерпілим. 

Суттєве значення у процесі розслідування має з’ясування обставин, що 
свідчать про вчинення працівником правоохоронного органу перевищення 
влади або службових повноважень з кваліфікованим складом, яке супрово-
джувалось: насильством; застосуванням зброї чи спеціальних засобів або болі-
сними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями; спричи-
ненням тяжких наслідків [4; 5]. З цією метою слідчий призначає судово-
медичні, криміналістичні експертизи.  

Таким чином, основні положення методики розслідування злочинів про 
перевищення влади чи службових повноважень співробітниками правоохо-
ронних органів в загальних рисах збігаються з методикою розслідування зло-
чинів у службової діяльності. Поряд з тим, особливості розслідування кримі-
нальних проваджень цієї категорії обумовлюється специфікою діяльності 
суб’єкта злочину, наявністю у підозрюваного відповідних знань та навичок 
щодо протидії досудовому розслідуванню, намаганнями зацікавлених осіб чи-
нити вплив на осіб, які проводять розслідування, фактами розголосу інформа-
ції про розслідування стосовно правоохоронця. З огляду на вказані аспекти ви-
являється за необхідне подальша розробка та формування відповідної методи-
ки розслідування перевищення влади або службових повноважень, вчинених 
працівником правоохоронного органу. 
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РОЛЬ СУДИМОСТІ В МЕХАНІЗМІ КРИМІНАЛЬНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

 
З точки зору правореалізаційних процесів в кримінальному праві суди-

мість особи, яка визнана винною у вчиненні злочину і відбула відповідний вид 
покарання, є завершальним етапом реалізації щодо вказаної особи криміналь-
ної відповідальності. Дискусію при цьому викликає вирішення питання про 
включення в зміст відповідальності судимості. Так, на думку О. Ф. Смирнова, 
покладання наслідків у вигляді судимості є останнім етапом реалізації кримі-
нальної. Причому покарання і судимість, на погляд автора, не є обов’язковими 
для визнання існування кримінальної відповідальності [1, c. 24].  

М. О. Стручков вважає, що реалізація кримінальної відповідальності за-
кінчується стадією виконання покарання, а судимість перебуває за межами та-
кої відповідальності [2, c. 50].  

З такою точкою зору достатньо важко погодитись, адже наявність в осо-
би судимості після виконання покарання свідчить про те, що кримінальна від-
повідальність перед державою ще існує. Особа яка була притягнута до кримі-
нальної відповідальності за певний злочин з відповідним покаранням, суди-
мість продовжує тривати з негативними наслідками та відповідним реагуван-
ням держави для того, щоб була досягнута мета їх виправлення. 

В законодавстві передбачено, якщо засуджений своєю поведінкою може 
довести, що завдання судимості досягнуті до погашення її строку, встановле-
ного в ст. 89 КК. Відмінність зняття від погашення судимості обумовлена тим, 
що зняття судимості судом пов’язано з відпаданням необхідності надалі здійс-
нювати соціальний контроль над особою, яка мала судимість, незважаючи на 
формальні підстави для такого контролю. Інакше кажучи, судовий порядок 
анулювання судимості за правовою природою є неформальним. Тому його за-
стосування повинно гарантувати досягнення мети спеціальної превенції. 

У випадках, передбачених законом про кримінальну відповідальність, 
можливе зняття лише непогашеної судимості. Зняття судимості є фактично 
аналогічним юридичним фактом, що й її погашення. Зняття судимості, як і її 
погашення, скасовує дію всіх її правових наслідків як загально-правового, так і 
кримінально-правового, але, як показало дослідження, не кримінально-
виконавчого характеру.  

При цьому зняття судимості здійснюється достроково і є правом, а не 
обов’язком суду. Судовий порядок зняття судимості, передбачений ч. 3 ст. 91 
КК, згідно з буквою закону застосовується за умови закінчення не менш як по-
ловини строку погашення судимості, відбуття особою призначеного їй обви-
нувальним вироком суду покарання у виді обмеження волі або позбавлення 
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волі і її зразкової поведінки і сумлінного ставлення до праці. Якщо зазначені 
умови для зняття судимості в судовому порядку мають місце, то підставою для 
вирішення судом питання про анулювання судимості слугує клопотання засу-
дженого про дострокове її зняття [3, с. 234]. 

Необхідно розрізняти низку понять, складовим елементом яких є суди-
мість, але таких, що мають різний зміст: судимість як факт засудження; суди-
мість як певний правовий стан конкретної особи; інститут судимості; стан су-
димості у суспільстві.  

Судимість як факт засудження особи судом можна розглядати у різних 
аспектах: це і риса біографії людини, яка, можливо, буде супроводжувати її 
все життя і навіть залишиться у пам’яті нащадків, незважаючи на те, що суди-
мість погашена чи достроково знята та не має правового значення; це і харак-
теристика особистості; це і певний моральний осуд, ставлення до такої особи з 
боку інших громадян, трудового колективу тощо.  

Судимість як певний правовий стан особи свідчить про те, що вона має 
конкретну непогашену або незняту судимість. Судимість персоніфікована і 
пов’язана лише з даною особою; її часові межі чітко визначені у законі; обме-
ження прав і свобод, а також інші несприятливі для особи правові наслідки 
пов’язані не взагалі із судимістю, а з тим злочином, який вчинила особа і за 
який була засуджена. Наприклад, за ст. 75 Конституції України не може бути 
обраним до Верховної Ради України громадянин, який має судимість за вчи-
нення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята в установ-
леному законом порядку. Разом із тим за КК України (ст. 12) значна частина 
необережних злочинів віднесена до тяжких і особливо тяжких злочинів, які є 
наслідком умисного зухвалого порушення елементарних вимог безпеки.  

У кримінологічному аспекті судимість може виступати як кримінально-
правова риса характеристики особи злочинця. У даному разі судимість відо-
бражає той злочин, який вчинила особа, і навіть його класифікаційну прина-
лежність, що має безпосереднє відношення, по-перше, до кримінальної біог-
рафії особи, її кримінальної «кар’єри» і, по-друге, до погашення і зняття суди-
мості, оскільки, скажімо, за сучасним законодавством строки її погашення за-
лежать від ступеня тяжкості злочину, за який особа засуджена.  

Інститут судимості – це сукупність правових норм, які регулюють відно-
сини, що виникають у зв’язку з реалізацією кримінальної відповідальності. 
Дану сукупність складають відповідні норми КК, нормативно-правові акти за-
гально-правового характеру, в яких так само зазначені несприятливі наслідки 
наявної судимості в особи. Крім того, інститут судимості виступає як констру-
ктивний елемент інших інститутів кримінального права (наприклад, повтор-
ність і рецидив злочинів, погашення та зняття судимості щодо осіб, які вчини-
ли злочин до досягнення ними 18 років, тощо) [4, c. 75]. 

Виходячи з вище перерахованого, можна зробити висновки, що суди-
мість – це обов’язковий наслідок призначення покарання з певною тривалістю 
для своєрідного перевиховання покараного. Особа протягом усього строку су-
димості змінює правовий статус громадянина на судимого. 
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ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ПІД ЧАС 
КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

 
Актуальність питання. На сучасному етапі розвитку кримінального про-

цесуального права посилюється роль міжнародного співробітництва під час 
кримінального провадження, яке позитивно впливає на розвиток і взаємодію 
держав у боротьбі зі злочинністю. На даний момент все частіше у ході досудо-
вого розслідування та судового розгляду кримінальних проваджень національ-
ні уповноважені органи однієї країни запитують допомогу в іншої щодо на-
дання, зокрема, речових доказів, забезпечення показань експертів та свідків, 
здійснення екстрадиції обвинувачених або видачі засуджених [3, с. 724]. Саме 
тому, визначення основних засад сприяє правильному розумінню самого між-
народного співробітництва у сфері кримінального провадження.  

Ступінь дослідження питання. В Україні питанням, пов’язаним із здійс-
ненням міжнародного співробітництва під час кримінального провадження, 
свої праці присвячували Ю.П. Аленін, О.І. Виноградова, Т.С. Гавриш, 
В.М. Гребенюк, М.І. Карпенко, І.В. Лєшукова, А.Г. Маланюк, В.Т. Маляренко, 
М.М. Михеєнко, М.І. Пашковський, А.В. Підгородинська, А.С. Сизоненко, 
М.І. Смирнов та ін. 

Виклад основного матеріалу. Як зазначають у своїй роботі окремі дослі-
дники цього питання, на сьогодні немає жодного міжнародного договору 
України, у назву якого не входило б формулювання «міжнародне співробітни-
цтво під час кримінального провадження» [2, с. 211]. 

Питанню міжнародного співробітництва в кримінальному провадженні 
присвячено розділ IX Кримінально-процесуального кодексу України (далі – 
КПК). Окрім положень КПК нормативною базою є також: 

Стаття 9 Конституції України, відповідно до приписів якої, чинні міжнаро-
дні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є 
частиною національного законодавства України [1]; Закон України «Про міжна-
родні договори України» (ст. 19), низка міжнародно-правових актів, серед яких: 
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Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах (1959 р.), 
Європейська конвенція про видачу правопорушників (1957 р.) та деякі інші.  

Загальні засади міжнародного співробітництва закріплені главою 42 
КПК. Відповідно до неї, такими засадами є: 

1. Встановлена правова основа діяльності у сфері міжнародного співро-
бітництва відповідно до статті 543 КПК [5]. Так, правовою основою міжнарод-
ного співробітництва українських правоохоронних органів з відповідними ор-
ганами іноземних держав є ратифіковані Верховою Радою України конвенції 
Організації Об’єднаних Націй, Ради Європи, рішення ради глав держав і ради 
глав урядів СНД, міжнародні багатосторонні і двосторонні договори держави, 
угоди і рішення таких органів координації взаємодії з партнерами із СНД як 
рада міністрів внутрішніх справ, рада керівників органів безпеки та спеціаль-
них служб та інші, а також договори та угоди міжвідомчого характеру. Міжна-
родне співробітництво у сфері кримінального судочинства без національного 
законодавства здійснюватися не може, адже воно є його підґрунтям та рушій-
ною силою [4, с. 218–219]; 

2. Чітко визначені законодавством види (форми) міжнародного співробі-
тництва. Дані види визначені ст. 542 КПК [5]. Виділяється сім форм міжнаро-
дного співробітництва під час кримінального провадження: 1. вручення доку-
ментів; 2. виконання окремих процесуальних дій; 3. видача осіб, які вчинили 
кримінальне правопорушення; 4. тимчасова передача осіб; 5. перейняття кри-
мінального переслідування; 6. передача засуджених осіб; 7. виконання вироків. 
Перелік заходів, які можуть бути здійснені в межах міжнародного співробіт-
ництва не є вичерпним, оскільки закон вказує, що окрім визначених у КПК 
України заходів, можуть бути вчинені й інші заходи, які вчиняються на вико-
нання міжнародних договорів, укладених Україною [5], [6, с. 9]; 

3. Чітко визначені центральні органи України (Генеральна прокуратура 
України, Міністерство юстиції України, що уповноважені на звернення із за-
питами про міжнародне співробітництво в кримінальному провадженні. Щодо 
досудового розслідування корупційних злочинів, то в даному випадку таким 
центральним органом є Національне антикорупційну бюро України.  

4. Встановлені ст. 548 КПК вимоги до запиту про міжнародне співробіт-
ництво, а також вказано його порядок надіслання та прийняття відповідними 
органами [5]. 

5. Передбачено ст. 549 КПК вимоги щодо зберігання та передання речо-
вих доказів та документів під час здійснення міжнародного співробітництва; 

6. Встановлені ст. 544 КПК підстави для здійснення міжнародного спів-
робітництва [5].  

Висновок. В даній роботі було проаналізовано основні засади здійснення 
міжнародного співробітництва під час кримінального провадження. Таким чи-
ном, як бачимо, основні засади здійснення міжнародного співробітництва за-
кріплені КПК. 
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МЕТА ТА АКТУАЛЬНІСТЬ СТВОРЕННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ 
АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОКУРАТУРИ 

 
Корупція – це всесвітньо визнана глобальна проблема. Відповідно до ст. 

1 Закону України «Про запобігання корупції» корупцією вважається викорис-
тання особою, наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними мож-
ливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди 
чи надання неправомірної вигоди особі або на її вимогу іншим фізичним чи 
юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання 
наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей [1].  

Як наслідок, висока корумпованість органів державної влади призводить 
правового нігілізму, відсутності довіри до держави, занепаду суспільної моралі 
та поширення організованої злочинності. На жаль, саме масштаб корупції є 
найгострішою причиною невдоволення громадян. 

Кожного року міжнародна організація Transparency International опублі-
ковує світовий звіт "Індекс сприйняття корупції". Відповідно до цього звіту 
Україна в 2019 році погіршила свої показники. Країна повернулась на рівень 
2017 року і тепер посідає 126 місце зі 180 країн. Таким чином, дані результати 
свідчать про відсутність значних успіхів влади у боротьби з корупцією [2]. 
Тим не менш, останні роки Україна намагається подолати дане правове явище.  

Вітчизняне законодавство поповнилося значною кількістю антикоруп-
ційних актів, система державних органів зазнала вагомих змін. Як результат, 
сьогодні в Україні діє шість органів антикорупційної діяльності. До них відно-
сяться: Національне антикорупційне бюро України (НАБУ); Національне аге-
нтство з питань запобігання корупції (НАЗК); Національне агентство України 
з питань виявлення, розшуку та управління активами,одержаними від коруп-
ційних та інших злочинів (АРМА); Національна рада з питань антикорупційної 
політики при президентові України; Державне бюро розслідувань (ДБР) та 
Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), яка є важливим органом у 
цій боротьбі. Зважаючи на таку кількість органів, спільнота покладає багато 
сподівань на результативність діяльності зазначених органів.  
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Україна дотримуючись плану євроінтеграції розпочала розробку нових 
правових доктрин на противагу юридичного спадку минулого, зміни не оми-
нули і інститут прокуратури. Спираючись на позитивну практику та високу ре-
зультативність діяльності подібних прокуратур у країнах Європейського Сою-
зу, було утворено наказом Генерального прокурора України від 22 вересня 
2015 року в структурі Генеральної прокуратури України Спеціалізовану анти-
корупційну прокуратуру. Основною метою створення якої, була протидія ви-
сокому рівню корупції в Україні, адже на той момент, країна знаходилась в 
критичній ситуації, навіть міжнародні організації, такі як Міжнародний валю-
тний фонд, наполягали на необхідності створення подібного органу. 

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про прокуратуру» однією зі скла-
дових системи прокуратури України є Спеціалізована антикорупційна проку-
ратура, яка утворюється на правах самостійного структурного підрозділу в Ге-
неральній прокуратурі України. Законом закріплено вичерпний перелік функ-
цій Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а саме: здійснення нагляду 
за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, 
досудового розслідування Національним антикорупційним бюро України; під-
тримання державного обвинувачення у відповідних провадженнях; представ-
ництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, передбачених 
цим законом і пов’язаних із корупційними або пов’язаними з корупцією пра-
вопорушеннями [3].  

Стає зрозумілим, що функції САП не відрізняються від основних функ-
цій прокуратури в цілому, але зважаючи на першочергове призначення такої 
прокуратури, мають свої особливості. Відповідно до Закону України "Про 
прокуратуру", а саме ст. 8, специфіка функцій полягає у: по-перше, функція 
нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової 
діяльності, досудового розслідування Національним антикорупційним бюро 
України стосується виключно оперативно-розшукової діяльності та досудово-
го розслідування, що проводяться НАБУ. 

По-друге, підтримання публічного обвинувачення також здійснюється 
лише у провадженнях, в яких оперативно-розшукова діяльність та досудове 
розслідування здійснювалось НАБУ.  

По-третє, представництво інтересів громадянина або держави в суді об-
межено передбаченими Законом випадками, пов’язаними із корупційними або 
пов’язаними з корупцією правопорушеннями [4, с.18]. 

Враховуючи вищевикладене приходимо до висновку, що створення САП 
відбувалось у складний для держави час, проте, незважаючи невеликий період 
часу, вже зараз можемо спостерігати позитивні результати роботи та значні ві-
дмінності від звичайних прокуратур різних рівнів. Обсяг функцій, які покла-
дені на САП є достатнім для виконання державної антикорупційної політики 
та мети створення даного органу загалом. Тому, будемо сподіватись, що Укра-
їна перейняла не лише модель та механізм такого антикорупційного органу, а 
й показники ефективності.  
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРИ РІШЕНЬ 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ 

 
Європейський  суд  виносить  три  основних  види  рішень : 
•  рішення  про  неприйнятність, оформлене  у  вигляді  листа, адресова-

ного  заявнику ( більше 95 %); 
•  рішення  про  неприйнятність  або  прийнятності  у  вигляді  окремого 

 мотивованого  документа,. в  перекладі  на  українську   іменованого 
 «рішенням» (“decision”) , 

• остаточне  рішення  у  справі, іменоване «постановою» (“decree”) ;  
Рішення ЄСПЛ мають певну структуру, яка значно відрізняється від 

структури рішення українського суду. Перш за все варто зазначити, що Суд 
ухвалює два типи рішень: (1) власне, «рішення» (англ. – judgment, франц. – 
arrêt, рос. – постановление), в яких констатується наявність або відсутність по-
рушення положень Конвенції чи Протоколів до неї, або додаткові рішення що-
до справедливої сатисфакції, якщо це питання не було вирішено в рішенні що-
до наявності чи відсутності порушення, та (2) «ухвали» (англ. – decision, 
франц. – decision, рос. – решение) щодо прийнятності або вилучення справи з 
реєстру справ Суду [1, c. 217]. 

Типове рішення палати ЄСПЛ має наступну структуру:  
1) Титульна сторінка: на ній зазначається: орган, який ухвалив рішення 

(палата), назва справи, тип рішення (рішення або ухвала), місто та дата ухвалення 
рішення, а також фраза «Це рішення є остаточним, але воно може підлягати ре-
дакційним виправленням» (англ. – «This judgment is fina but may be subject to 
editorial revision») або ж фраза «Це рішення стане остаточним за обставин, перед-
бачених в статті 44 § 2 Конвенції. Воно може підлягати редакційним виправлен-
ням» (англ. – «This judgment will become final in the circumstances set out in Article 
44 § 2 of the Convention. It may be subject to editorial revision»).  

2) Назва справи, список суддів, які проводили слухання по заяві і ухва-
лили рішення, а також дати проведення слухань за зачиненими дверима.  

3) Розділ «Процедура» (англ. – Procedure, франц. – Procédure). У цій час-
тині перераховуються наступні відомості: номер та дата подачі заяви, ім’я (на-
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зву) заявника, його громадянство чи держава реєстрації (коли мова йде про 
юридичну особу), особи, які представляють заявника та уряд - відповідача, ко-
ротке викладення скарг заявника, а також будь-які інші процесуальні питання 
та рішення, прийняті Судом (коли та куди передана заява, коли проводилися 
усні слухання (якщо такі були), хто на них виступав, тощо).  

4) Розділ «Факти» (англ. – Thefacts, франц. – Enfait). Ця частина включає 
два основі підрозділи: (1) власне, викладення обставин справи заявника, в т.ч. 
обставини, які передували подачі справи до Суду, національні провадження 
тощо (англ. – The circumstances of the case, франц. – Lescirconstancesdel’espèce), 
та (2) «Відповідне національне і [при необхідності] міжнародне право і прак-
тика». У підрозділ 2 Суд включає положення національного законодавства та 
національну судову практику, які мають відношення до справи, відповідні мі-
жнародно-правові акти (окрім Конвенції та Протоколів до неї, положення яких 
цитуються далі при розгляді скарг заявника), відповідну практику та докумен-
ти інших міжнародних судових установ та організацій (наприклад, Міжнарод-
ного суду ООН, Міжамериканського суду з прав людини, Уповноваженого Ра-
ди Європи з прав людини, Парламентської асамблеї Ради Європи, Комітету 
Ради Європи із запобігання катувань тощо). Крім того, інколи ця частина рі-
шення містить ще один розділ – «Порівняльне право», в якому Суд узагальнює 
національне законодавство та/або практику інших держав-членів Ради Європи 
(а інколи й інших держав) з того чи іншого питання, яке розглядається в рі-
шенні, з метою встановлення того, чи існує між державами консенсус по тако-
му питанню. Результати такого дослідження важливі для того, щоб Суд потім 
визначив, чи має держава – відповідач широку (немає консенсусу) чи вузьку 
свободу (є консенсус) розсуду з того чи іншого питання за Конвенцією.  

5) Розділ «Право» (англ. – The law, франц. – En droit). Це найголовніша 
структурна частина рішення Суду (дещо схожа на мотивувальну частину наці-
онального судового рішення). В залежності від кількості скарг заявника цей 
розділ може поділятися на декілька підрозділів, кожен з яких має наступну 
структуру: «стверджував не порушення статті…» (викладення скарги заявника 
та цитування відповідного положення Конвенції чи Протоколу до неї; розгляд 
питання прийнятності (англ. – admissibility, франц. – recevabilité) скарги (аргу-
менти уряду, аргументи заявника та їхня оцінка Судом та його висновки щодо 
прийнятності), розгляд суті (англ. – merits, франц. – fond) скарги (аргументи 
уряду, аргументи заявника, їх оцінка Судом (викладення загальних принципів 
з практики Суду, які стосуються відповідної скарги, їх застосування в даній 
справі та висновок Суду щодо наявності чи відсутності порушення).  

6) Розділ «Застосування статті 41 Конвенції» (у відповідних випадках, 
коли йдеться про нанесення шкоди/витрат): цитування статті 41 Конвенції, 
вимоги заявника за статтею 41 Конвенції, коментарі уряду на такі вимоги та 
висновок Суду. 

7) Резолютивна частина. У цій частині рішення Судом резюмується, се-
ред іншого, чи є скарги заявника прийнятними, чи було порушення того чи 
іншого положення та як ухвалювалося рішення з цих питань (одноголосно чи 
інакше). Якщо рішення не було ухвалено одноголосно, то відповідно будуть 
перераховані окремі думки суддів, які можуть співпадати або не співпадати з 
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рішенням більшості. Окрема думка, яка співпадає з рішенням більшості (англ. 
– separate opinion або concurring opinion (співпадаюча думка)) – суддя погодив-
ся з висновками більшості суддів, але не погодився з мотивацією, яка стояла в 
основі їхнього висновку. Окрема думка, яка не співпадає з рішенням більшос-
ті, або особлива думка (англ. – dissenting opinion) – суддя не погодився з ви-
сновком більшості щодо порушення (відсутності порушення).  

8) Підпис голови Палати та секретаря Секції, а також інформація, якою 
мовою ухвалено рішення, де та коли (наприклад, «Вчинено англійською та 
французькою мовами й оголошено на публічному слуханні в Палаці прав лю-
дини у Страсбурзі 20 листопада 2014 року»). 

9) Окремі думки суддів (за наявності) [2, c. 134-135]. 
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ЗМІНА ОБВИНУВАЧЕННЯ ПРОКУРОРОМ: ПРОБЛЕМНИЙ АСПЕКТ 
 
На сьогоднішній день дискусійною та суперечливою темою є самостій-

ність прокурора у процесуальній діяльності, яка проявляється у можливості 
змінити або висунути додаткове обвинувачення, відмовитися від підтримання 
державного обвинувачення, тобто ж у забезпеченні прокурора правом корегу-
вання своєї правової позиції під час судового розгляду. Зміна обвинувачення, 
згідно з аналізу судової практики, є найбільш поширеною формою зміни меж 
судового розгляду, тому потребує детального розгляду аспектів її реалізації. 

У частині 1 ст. 338 Кримінального процесуального кодексу України (далі 
- КПК України) вказано, що «з метою зміни правової кваліфікації та/або обся-
гу обвинувачення прокурор має право змінити обвинувачення, якщо під час 
судового розгляду встановлені нові фактичні обставини кримінального право-
порушення, у вчиненні якого обвинувачується особа»[1]. Юридична конструк-
ція ст. 338 КПК України зумовлює необхідність визначити правову природу 
поняття «зміни обвинувачення», адже на законодавчому рівні даний термін не 
закріплено, а у науковій юридичній літературі наводяться різні визначення 
цього інституту.  

Так, наприклад, Г. І. Алейніков під зміною обвинувачення визначає змі-
ну кваліфікацій злочинного діяння, пом’якшення окремих формулювань, ви-
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ключення деяких епізодів багатоепізодного злочину, зменшення обсягу обви-
нувачення в часі, просторі, розмірах, наслідках, виключення кваліфікуючих 
ознак, обставин, що обтяжують відповідальність, судимостей тощо [2, с. 122]. 
Варто звернути увагу, що у даному визначені висвітлені тільки випадки, за 
яких правове становище обвинуваченого покращується, але слід наголосити, 
що зміна обвинувачення можлива як у бік покращення становища обвинуваче-
ного, так і в бік його погіршення. 

Тож, на наш погляд, влучнішим є визначення Ф. Н. Фаткулліна, що під 
процедурою зміни обвинувачення розуміє внесення до нього офіційними осо-
бами тих чи інших коригувань, що впливають на сутність, обсяг та характер 
обвинувачення у справі і тому вимагають додержання встановленого законом 
порядку [3, с. 42]. 

На практиці основними причинами зміни прокурором обвинувачення в 
суді виділяють поверхову або непрофесійну діяльність слідчого, фіксацію до-
казі вході досудового розслідування з порушенням норм кримінального про-
цесуального закону, внаслідок чого вони визнаються судом недопустимими; 
висунення обвинувачення у вчиненні більш тяжкого кримінального правопо-
рушення порівняно з даними обвинувального акта; висунення особі за окре-
мими епізодами злочинної діяльності недоведеного обвинувачення; залишення 
слідчим і прокурором без ретельної перевірки версій, висунутих обвинуваче-
ним на свій захист; неправильну або зайву кваліфікацію діянь обвинуваченого 
за відповідними нормами кримінального закону, неправильне викладення змі-
сту кваліфікуючих ознак злочину; неправильне встановлення характеру і роз-
міру матеріальної шкоди, завданої діянням обвинуваченого; зміну свідками, 
потерпілими, іншими учасниками процесу під час судового розгляду своїх по-
казань щодо обставин вчинення кримінального правопорушення; одержання в 
суді нових доказів, невідомих раніше, якщо вони не потребують перевірки 
шляхом проведення досудового розслідування [4, с. 339]. 

Відповідно до змісту ст. 338 КПК України підставами зміни обвинува-
чення під час судового провадження є: встановлення нових фактичних обста-
вин кримінального правопорушення, у вчиненні якого обвинувачується особа 
та наявність у прокурора після дослідження доказів внутрішнього переконання 
про необхідність зміни обвинувачення [1]. 

На нашу думку, така підстава як встановлення нових фактичних обста-
вин кримінального правопорушення не повною мірою відображає специфіку 
процедури зміни обвинувачення, адже встановлення нових фактичних обста-
вин має місце у кожному з випадків корегування процесуальної позиції проку-
рора під час судового розгляду: як при відмові від підтримання обвинувачен-
ня, так і при висуненні додаткового обвинувачення тощо.  

Щодо такої підстави, як внутрішнє переконання прокурора про необхід-
ність зміни обвинувачення, то на наш погляд вона цілком відповідає завданням 
кримінального провадження та засаді законності кримінального провадження, 
адже згідно з ч. 1 ст. 94 КПК України необхідною передумовою прийняття будь-
якого процесуального рішення всіма суб’єктами, які уповноважені на їх прийнят-
тя, є оцінка доказів, що здійснюється на підставі закону за внутрішнім переко-
нанням суб’єкта прийняття рішення, сформованим на основі «всебічного, повно-
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го й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження»[1]. 
Отже, дійшовши до переконання, що обвинувачення треба змінити, про-

курор складає обвинувальний акт, в якому викладає обґрунтування прийнятого 
ним рішення. Проте, обов’язковою умовою зміни обвинувачення є виконання 
вимог, визначених у ст. 341 КПК України, а саме погодження такого рішення з 
прокурором вищого рівня, для чого суд за клопотанням державного обвинува-
ча відкладає судове засідання [1]. 

Обов’язок узгоджувати процесуальну позицію прокурора зі своїм керів-
ником є проблемним питанням зміни обвинувачення та викликає обговорення 
у наукових колах. Одні науковці вважають цю норму такою, що суперечить 
диспозитивним засадах діяльності прокурора у кримінальному провадженні та 
порушує гарантовану КПК України процесуальну самостійність державного 
обвинувача в судовому засіданні[5, с. 204]. Інші вважають, що погодження 
зміни обвинувачення з більш досвідченим прокурором є передумовою для по-
передження незаконних і необґрунтованих рішень [6, с. 59]. 

Ми погоджуємося з тим, що такий обов’язок порушує процесуальну самос-
тійність прокурора, адже дана процедура ставить прокурора у суттєву залежність 
від прокурора вищого рівня. Крім того, слід зауважити, що прокурор вищого рів-
ня не виступає стороною кримінального провадження, тобто законодавець пок-
ладає відповідальність за прийняття рішення про зміну обвинувачення на проку-
рора, який не обізнаний щодо особливостей справи, що розглядається. 

Важливим також є зауваження, що доречним є встановити для прокуро-
ра заборону змінювати обвинувачення у судовому розгляді більше одного ра-
зу, а також змінювати його на таке, що істотно відрізняється від первинного за 
фактичними обставинами, адже можливість декілька разів змінювати обвину-
вачення, а також можливість істотної зміни призводять до такої ситуації, що 
сторона захисту може бути обмежена в засобах заперечення обвинувачення, до 
того ж КПК України не передбачає обов’язку суду задовольняти клопотання 
сторони захисту щодо збирання та перевірки доказів[5, с. 204]. 

До того ж, згідно з норм КПК України, у разі надання прокурором вищо-
го рівня згоди на зміну обвинувачення суд відкладає судове засідання, таким 
чином, якщо процедура зміни обвинувачення буде проводитись не один раз, то 
це може призвести до необґрунтованого затягування розгляду справи. 

Враховуючи вищевикладене, приходимо до висновку, що реалізація 
процедури зміни обвинувачення у суді потребує вдосконалення, зокрема, важ-
ливим є забезпечення незалежності державного обвинувача під час судового 
провадження. 
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Судова експертиза є самостійною процесуальною формою отримання 

нових і уточнення (перевірки) наявних речових доказів у кримінальному, про-
цесі. Сутність судової експертизи полягає в аналіз за завданням слідчого (су-
ду) досвідченою особою – експертом наданих в його розпорядження матеріа-
льних об'єктів експертизи (речових доказів), а також різних документів (в тому 
числі протоколів слідчих дій), з метою встановлення фактичних даних, що 
мають значення для правильного вирішення справи. За результатами дослі-
дження експерт складає висновок, який є одним з передбачених законом дже-
релом доказів, а фактичні дані, що містяться в ньому – доказами [1, c.162]. 

Науковиця О.Ф. Дорошенко вказує на наступні ознаки судової експерти-
зи, що відрізняють її від експертиз, здійснюваних в інших сферах людської ді-
яльності: 

- по-перше, дотримання спеціального правового регламенту підготовки 
матеріалів на експертизу, призначення і проведення експертизи, визначеного 
відповідними кодексами: Кримінально-процесуальним (КПК), цивільним про-
цесуальним (ЦПК) або господарським процесуальним (ГПК). Ці кодекси вста-
новлюють права і обов'язки осіб, які брали участь у проведенні судової експе-
ртизи, зміст правовідносин. 

- по-друге, проведення дослідження, заснованого на використанні спе-
ціальних знань в різних областях науки, техніки, мистецтва або ремесла. 

- по-третє, дача висновку, що має статус джерела доказів [2, c.17]. 
С.В. Ківалов, в свою чергу, вважає, що судова експертиза має наступні 

відмінні ознаки: 
- проведення її особою, обізнаною у певній спеціальній області або об-

ластях знань; 
- необхідність у використанні цих знань для проведення особливого до-

слідження об'єкта; 
- самостійний характер такого дослідження; 
- особлива процесуальна форма експертного дослідження [3, c.403]. 
До спеціальних знань належать знання в науці, техніці, мистецтві чи ре-

меслі та інших окремих областях людської діяльності. Постановка перед екс-
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пертами питань правового характеру за загальним правилом є неприпустимою. 
Спеціальні пізнання при проведенні судової експертизи використову-

ються для виконання спеціальних досліджень, тобто вивчення представлених 
об'єктів. Цим експертиза відрізняється, зокрема, від отримання довідок зі спе-
ціальних питань (наприклад, довідки метеослужби про погодні умови в той чи 
інший день), а також від показань обізнаних свідків, тобто свідків, що володі-
ють спеціальними знаннями, які, завдяки їм, мали можливість при спостере-
женні за тим, що відбувається правильніше зрозуміти і звернути увагу на сут-
тєві обставини.  

Особливий характер експертних досліджень виражається в тому, що вони 
виконуються не в процесі здійснення інших процесуальних дій (наприклад, до-
питу), а проводяться окремо, для чого експерту надається певний час і місце. 

Експертні дослідження мають самостійний характер. Це означає наступне: 
а) слідчий може лише бути присутніми при проведенні експертних дос-

ліджень, але не керувати при цьому діями експерта; 
б) особа або орган, який призначив експертизу, інші учасники процесу не 

мають права нав'язувати експерту ту чи іншу методику проведення досліджень 
або випливають з них висновки, які визначаються експертом самостійно.  

З цієї ознаки експертиза відрізняється від допомоги фахівця, в разі залу-
чення його до участі в процесуальних діях для сприяння у виявленні, закріп-
ленні та вилученні предметів і документів, застосування технічних засобів у 
дослідженні матеріалів кримінального провадження, оскільки такий фахівець 
діє під керівництвом слідчого. 

Особлива процесуальна форма експертного дослідження вимагає особ-
ливого порядку призначення і проведення експертизи, а також оформлення її 
результатів у вигляді окремого виду доказів – висновку експерта (ст. 80). Дана 
ознака дозволяє відмежувати експертизу від різного роду непроцесуальних 
спеціальних досліджень, результати яких також можуть використовуватися в 
кримінальному процесі [4]. 

Зміст предмета судової експертизи необхідно розглядати з двох позицій 
– наукової та практичної. З точки зору наукової галузі знання предметом науки 
про судову експертизу є закономірності формування властивостей об'єктів і їх 
зміни у зв'язку з вчиненням злочину. З точки зору практичної діяльності пред-
метом судової експертизи є фактичні дані (обставини справи), що встановлю-
ються на основі спеціальних знань і дослідження матеріалів кримінального 
провадження.  

Законодавство не дає визначення поняття «спеціальні знання». У кримі-
налістичній літературі і на практиці під цим терміном звичайно розуміють 
знання, набуті при отриманні спеціальної освіти або в процесі практичної ро-
боти з конкретної спеціальності. Не належать до спеціальних загальновідомі, а 
також юридичні знання. Відносно конкретної експертизи її предметом є експе-
ртне завдання, яке належить вирішити експертові в ході і за результатами дос-
лідження на основі відповідного обсягу спеціальних знань з використанням за-
собів і методів [5, c.89]. 

Поняття об'єкта експертизи також слід розглядати з точки зору науки і 
практики. Відносно понять науки судової експертизи – об'єкт судової експер-
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тизи - це рід (вид) об'єктів, який-небудь клас, категорія предметів, що характе-
ризуються загальними властивостями. У практичній експертній діяльності – це 
певний предмет (и), що надходить на дослідження експерту. Це, в основному, 
речові докази. До них відносяться: відображення людей і тварин, предметів, 
механізмів, агрегатів, частини цих предметів, речовини, матеріали, вироби, до-
кументи та поліграфічна продукція, трупи людини і тварин і їх частини, різно-
манітні об'єкти рослинного і тваринного походження та ін.  

Крім того, до об'єктів експертизи відносяться події, факти, явища та інші 
нематеріальні об'єкти, необхідність вивчення яких в процесі розслідування 
вимагають спеціальних знань і проведення експертного дослідження. Однак, 
вивчення цих подій, фактів, явищ та інших нематеріальних об'єктів здійсню-
ється шляхом дослідження матеріальних носіїв інформації про них. 

Істотними сторонами поняття «об'єкт судової експертизи» є: матеріальна 
природа об'єкта судово-експертного дослідження; інформаційна роль об'єкта 
судової експертизи у встановленні певних фактичних даних; зв'язок встанов-
лених фактів з розслідуваним або розглядаються подією [6, c.121]. 

Законодавством України судова експертиза визначається як дослідження 
експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, 
що містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні 
органів досудового слідства або суду. Експертиза є самостійною процесуаль-
ною формою отримання нових і перевірки (уточнення) вже наявних речових 
доказів. 

В даний час судово-експертну діяльність в Україні здійснюють державні 
спеціалізовані установи та відомчі служби: Науково-дослідні та інші установи 
судових експертиз Міністерства юстиції та Міністерства охорони здоров'я 
України; Експертні служби Міністерства внутрішніх справ, Міністерства обо-
рони та Служби безпеки України [7, c.185]. 

Експертні установи МОЗ України складаються з судово-медичних бюро 
та судово-психіатричних відділень, які є практично в кожному обласному 
центрі. В системі МВС України для проведення судових експертиз створено 
криміналістичний центр, який має обласні філії. 

Крім того, судово-експертна діяльність може здійснюватися на підприє-
мницьких засадах, а також окремими громадянами за разовими договорами. 
Скасування ліцензування судово-експертної діяльності, яка була зафіксована в 
законі «Про ліцензування окремих видів господарської діяльності», призвело 
до того, що до сфери судової експертизи приєдналася велика кількість експер-
тів-підприємців. Вони, з одного боку, надають певну допомогу в забезпеченні 
правосуддя додатковою кількістю експертиз у кримінальних та цивільних 
справах, а з іншого, їх дослідження без належного нагляду з боку Міністерства 
юстиції можуть заподіяти шкоду інтересам правосуддя [1, c.166]. 

З 1997 р. на Міністерство юстиції України покладено контроль і коорди-
націю роботи підвідомчих експертиз, а також ведення Реєстру атестованих су-
дових експертів. Судові експертизи можуть проводиться за заявою адвокатів, 
захисників та осіб, які самостійно захищають свої інтереси [1, c.166]. 

Підставою для проведення експертиз в експертній установі є передбаче-
ний законом процесуальний документ про призначення експертизи, складений 
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уповноваженою на те особою (органом). Інші дослідження проводяться за пи-
сьмовою заявою замовника з обов'язковим зазначенням його реквізитів, а та-
кож питань, які підлягають вирішенню. 

В якості висновку слід зазначити, що відмінними ознаками судової екс-
пертизи є: 

1. Підготовка матеріалів на експертизу, призначення та проведення її з 
дотриманням спеціального правового регламенту, що визначає права та обо-
в'язки експерта, суб'єкта, який призначив експертизу, учасників кримінально-
го, цивільного, господарського процесу, провадження у справі про адміністра-
тивне правопорушення; 

2. Проведення дослідження, заснованого на використанні спеціальних 
знань в різних областях науки, техніки, мистецтва або ремесла; 

3. Дача висновку, що має статус джерела доказів. 
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ФУНКЦІЇ СПЕЦІАЛЬНИХ СУБ’ЄКТІВ ЗЛОЧИНУ 
 

Сутність і соціальне призначення права у житті суспільства виявляється 
не тільки у принципах, але і у функціях. У них втілюється його регулююча 
роль, знаходять вираження основні напрямки впливу права на суспільні відно-
сини і поведінку людей, відображається його основне соціальне значення. На-
гадаємо, що термін «функція» (від лат. funtio – здійснення, виконання) у нау-
ковий обіг запровадив німецький вчений Г. Лейбніц. 

Вчення про склад злочину має давню історію і є найбільш розробленим у 
доктрині кримінального права. Роль і значення категорії складу злочину для 
законодавчої діяльності, для здійснення правосуддя з кримінальних справ 
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важко переоцінити. Ця категорія володіє виключно великим різноманітним 
функціональним потенціалом. Можна стверджувати, що склад злочину – бага-
тофункціональний. 

Термін функція складу злочину вперше використав Я. М. Брайнін, який 
зазначав, що склад злочину як кримінально-правовий інститут здійснює дві 
функції. По-перше, сукупність ознак, що входять до складу злочину, характе-
ризує певне суспільно небезпечне і передбачене кримінальним законом діяння 
як злочин. По-друге, наявність в певному суспільному небезпечному і перед-
баченому кримінальним законом діянні складу злочину є підставою криміна-
льної відповідальності особи, яка вчинила це діяння. Без наявності в суспільно 
небезпечному діянні складу злочину, передбаченому кримінальним законом, 
кримінальна відповідальність неможлива [1, с. 133]. 

Цікаві погляди на функції складу злочину висловлював В. М. Кудрявцев. 
Він виділяв такі функції складу злочину, як : інформаційну, юридичної основи 
кваліфікації злочинів, розмежувальну. Досліджуючи склад злочину, В.М. Куд-
рявцев стверджував, що склад злочину є інформаційною моделлю злочину. На 
його думку, в практичній діяльності юриста інформаційна модель відіграє по-
двійну роль. По-перше, вона дає юристу уявлення про вимоги закону. По-
друге, ця модель дає інформацію про властивості конкретного вчиненого діян-
ня, яке повинні виявитися у процесі розслідування справи (предмет доказу-
вання). Правове значення складу злочину полягає в тому, що склад є юридич-
ною підставою притягнення особи, яка вчинила злочин, до кримінальної від-
повідальності. Якщо кожна ознака конкретного складу злочину входить до за-
гальної ознаки складу злочину, відповідає їй як одиничний предмет відносить-
ся до визначеного класу предметів, ми говоримо, що в діях цієї особи є склад 
злочину. При розходженні хоча б однієї ознаки підстава для настання кримі-
нальної відповідальності відсутня. Склад злочину варто вважати необхідною і 
єдиною підставою кримінальної відповідальності, а тому і юридичною осно-
вою кваліфікації злочинів. Щодо розмежувальної функції В. М. Кудрявцев 
вказував на її важливе практичне значення, адже вона дозволяє диференціюва-
ти відповідальність залежно від ступеня суспільної небезпечності різноманіт-
них злочинів, вибираючи ті правові наслідки, які законодавець вважає най-
більш ефективними для боротьби с даним видом злочинів. У складі злочину не 
має таких ознак, які б не грали розмежувальної ролі. Кожний з них чи відділяє 
даний вид злочину від інших видів чи відмежовує злочин від інших видів пра-
вопорушень чи суспільно небезпечних дій [2, с. 60–61]. 

М. І. Бажанов у цілому поділяв погляди В. М. Кудрявцева, Г. Т. Ткешеліа-
дзе на функції складу злочину [3, с. 67]. Втім, розробляючи цю проблему, він 
дійшов до висновку, що коло функцій складу злочину може бути істотно розши-
рене. Вчений вважав, що до останніх слід віднести фундаментальну, гарантійну, 
розмежувальну, процесуальну, інтегративну, кваліфікаційну, дестриктивну, рест-
риктивну, аксіологічну, догматичну, праксіологічну функції тощо. 

На думку М. І. Бажанова, фундаментальна функція складу злочину поля-
гає в тому, що склад злочину є єдиною, законною, необхідною і достатньою 
підставою кримінальної відповідальності. Розмежувальна − що ним чітко від-
діляється злочинне від незлочинного, один злочин від іншого. Гарантійна ви-
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ключає притягнення особи до кримінальної відповідальності за відсутності у 
його діях ознак складу злочину. Інтегративна функція складу визначається 
тим, що всі його ознаки знаходяться у єдності і у взаємозв’язку і утворюють 
собою інтегративну систему, яка характеризує в цілому дане діяння як злочин-
не і каране. Кваліфікаційна функція полягає в тому, що склад знаходить своє 
вираження у кваліфікації злочинів. Шляхом такої кваліфікації встановлюється 
зв'язок між діянням і тим складом, ознаки якого описані у кримінальному за-
коні, отже склад злочину – це законодавча модель кваліфікації злочинів. 

Дестриктивну функцію М. І. Бажанов вбачав у тому, що склад описуєть-
ся у законі, вбираючи у себе узагальнення, типові ознаки злочинного діяння, 
які підлягають конкретизації стосовно до кожного окремого випадку. Рестрик-
тивна функція складу визначається тим, що з його допомогою обмежується, 
чітко обкреслюється масив тих суспільно – шкідливих діянь, які у кожний да-
ний момент відносяться до злочинів. Ця функція інверсійно виражає принцип 
нашого права: нема злочину без вказівки на те у законі [4, с. 76]. 

Аксіологічна функція виявляє, що склад – це соціальна, історична цін-
ність, результат багатовікової теоретичної і практичної діяльності. Адже пер-
винне поняття складу «corpus delicti» було введене у науковий обіг ще у 1551 
році Проспером Фаринацієм, розвивалося загальними зусиллями багатьох 
криміналістів. Догматична функція складу показує, що науковий аналіз його 
елементів і ознак визначає розробку всіх основних інститутів кримінального 
права і, що дуже важливо положень Особливої частини. Праксіологічна функ-
ція проявляється в тому, що практично у кожній справі правозастосувач пови-
нен виявити, встановити ті обставини справи, які мають значення для конста-
тації (чи відсутності) ознак конкретного складу злочину [4, с. 105]. Нарешті, 
процесуальна функція, на думку М. І. Бажанова, полягає у тому, що склад ви-
значає межі доказування у кожній кримінальній справі.  

Як відомо, під складом злочину розуміють встановлену законом сукуп-
ність (систему) юридичних ознак, які визначають дане діяння як злочин. Отже, 
склад злочину представляє собою: а) встановлену кримінальним законом; б) 
сукупність (систему) юридичних ознак; в) які визначають дане діяння як зло-
чинне і каране. Тим самим тільки кримінальний закон визначає коло складів 
злочину: всі склади злочину вичерпним чином передбачені у Особливій части-
ні Кримінального кодексу [3, с. 99]. 

В цілому можна підтримати підхід до визначення функцій складу злочи-
ну, який запропонував М. І. Бажанов, але вважаємо, що така їх деталізація на-
вряд чи доцільна. Адже по суті аксіологічна і догматична функції – це є дві 
сторони пізнання, отже їх цілком можливо об’єднати і охопити гносеологіч-
ною функцією. Як відомо, гносеологія – це розділ у філософії, в якому вивча-
ються проблеми природи і можливості пізнання, відношення знання до реаль-
ності, досліджуються загальні передумови пізнання, виявляються умови його 
достовірності і істинності. Головним питанням є питання істини. Розглядає пі-
знання з точки зору відносин суб’єкта пізнання (дослідження) до об’єкта пі-
знання (дослідженого об’єкта) чи в категорії суб’єкт – об’єкт. 

Вважаємо також, що рестриктивну і дестриктивну функції, які пов’язані 
із застосуванням логічного аналізу ознак відповідного поняття можна 
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об’єднати і назвати логічною функцією. Крім того, на нашу думку, праксеоло-
гічна і кваліфікаційна функція є окремими проявами функції процесуальної, 
адже з одного боку у кожній справі правозастосувач повинен встановити склад 
злочину і це є основним його завданням у процесі доказування, а з іншого − 
головним завданням кваліфікації є встановлення наявності складу злочину у 
вчиненому діянні, тобто визначення підстави кримінальної відповідальності 
[5, с. 140–141]. 

Кваліфікація здійснюється майже на всіх стадіях кримінального процесу. 
Кожна з них пов’язана з кваліфікацією діяння, будь-який процесуальний до-
кумент містить вказівку на кримінально-правову кваліфікацію. Кваліфікація на 
будь-якій процесуальній стадії проводиться в повному обсязі, включає в себе 
всі стадії та етапи. 

 
Список літератури 
1. Дудоров О. Проблема юридичної особи як суб’єкта злочину та її вирішення у проектах КК України 

/ О. Дудоров // Вісник Академії правових наук України : зб. наук. пр. – Харків, 1999. – № 2. – С. 133–141. 
2. Бачурин Э. А. Специальный субъект преступления : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Бачурин 

Эрнест Альбертович ; Краснояр. гос. ун-т. – Красноярск, 2005. – 209 с. 
3. Брич Л. П. Теорія розмежування складів злочинів : монографія / Л. П. Брич. – Львів : Львів. держ. 

ун-т внутр. справ, 2013. – 712 с. 
4. Бачурин Э. А. Специальный субъект преступления : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Бачурин 

Эрнест Альбертович ; Краснояр. гос. ун-т. – Красноярск, 2005. – 209 с. 
5. Сташис В. В., Тацій В. Я. Кримінальне право України. Загальна частина. - Харків: Право, 2010. - 

455 с. 
 
 
 
УДК 343.9 
Левченко М. Ю., студентка гр. ППР-161 
Науковий керівник: Осипенко І. П., старший викладач кафедри криміна-

льного права та правосуддя 
Чернігівський національний технологічний університет 
(м. Чернігів, Україна) 
 

КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ПОЧЕРКУ ЛЮДИНИ 
 
Письмова мова – це характерна для певної особи сукупність мовних за-

собів для письмового викладення своїх думок, яка відтворює змістовний бік 
письма. А почерк – це характерна для кожної особи та заснована на її писемно-
руховому навику система рухів та інших прийомів за допомогою яких вона 
виконує рукопис [3, c. 175].  

Письмова мова розкриває суть написаного, осягає зміст, стиль і манеру 
викладу думки, рівень володіння лексичними, граматичними та стилістичними 
ознаками почерку; а почерк характеризує накреслення письмових знаків та їх 
окремих елементів. Тож, почерк є графічною (знаковою) стороною письма, 
тобто динамічною функцією, а писемна (письмова) мова відображає його інте-
лектуальну функцію. Це означає, що писемна мова є відображенням інтелек-
туальних навиків людини, а почерк – динамічних [5, с. 168-169].  

Процес формування письмових навичок людини починається під час на-
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вчання письму (1-4 класи), наступні 3-5 років відбувається закріплення отри-
маних навичок та їх удосконалення, а у 15–17 років почерк набуває чітко окре-
сленої індивідуальності та стає відносно стабільним. Однак остаточно почерк 
людини формується до 20-25 років [4, c. 219]. 

Почерк має певні ідентифікаційні властивості, до яких належать: 
- індивідуальність або неповторність – тобто ідентифікаційна якість що 

виражається в неповторній сукупності ознак конкретного почерку; 
- динамічна стійкість – полягає в тому, що у різних умовах сформований 

писемно-руховий навик залишається незмінним і відображає комплекс харак-
терних саме йому ознак; 

- варіативність – це стійка видозміна почерку однієї особи, виражена в її 
рукописах, і є засобом пристосування до різних умов їх виконання; 

- вибіркова мінливість – почерк зберігається до похилого віку майже без 
змін. Але можливі незначні зміни, наприклад природні (вікові тощо), патологі-
чні, що виникли внаслідок перенесеної хвороби (розлади психіки, хвороба ру-
ки тощо) або ж вплив на почерк штучних факторів [3, с. 176]. Найбільш поши-
реними видами навмисного змінення почерку є скорописне маскування (на-
вмисна зміна зовнішнього вигляду почерку), наслідування друкованого почер-
ку, зміна особою звичної у письмі руки, копіювання чужого почерку (насліду-
вання почерку іншої особи) тощо [8, c. 195]. 

Ознаки почерку поділяють на загальні та окремі. Загальні – характери-
зують систему рухів, які властиві почерку (виробленість, нахил, натиск, розгін, 
розмір почерку тощо), а окремі (часткові) – відображають особливості рухів у 
виконанні окремих букв, цифр та їхніх елементів (форма, напрям, послідов-
ність рухів тощо) [2, c. 117-118]. 

Велика кількість даних ознак зумовлює необхідність їх ретельного дос-
лідження з метою розкриття і розслідування злочинів. Так виникає криміналіс-
тичне дослідження письма (судове почеркознавство) як галузь криміналістич-
ної техніки, яка вивчає закономірності письма, процес його дослідження, мож-
ливість ідентифікації людини за почерком та вирішує інші завдання почеркоз-
навчої експертизи. Почеркознавче дослідження документів із метою встанов-
лення їх виконавця належить до найбільш розповсюджених видів криміналіс-
тичної експертизи. Головне питання, яке вирішує почеркознавче дослідження, 
– ідентифікація (встановлення) виконавця рукопису [2, c. 115]. 

Досліджуючи почерк, можна дійти висновку про: вік, стать, характер, 
темперамент, професію, грамотність, душевний стан, настрій, психічні розлади 
і навіть наявність певних захворювань у людини.  

Наука про почерк як різновид виразних рухів, котрі відображають пси-
хологічні якості і психічні стани його виконавця називається психографологія 
(графологія) [1, c. 138]. 

Графологія використовується як у науці, так і в практичному, буденному 
житті. Її давно використовують: лікарі для визначення окремих видів захворю-
вань на ранній стадії їхнього розвитку, особливо психічних, нервових, серце-
во-судинних, порушень опорно-рухового апарата; психологи як засіб діагнос-
тики психологічного та психічного станів і навіть із психотерапевтичною ме-
тою; слідчі, юристи, співробітники силових структур, від яких інші особи на-
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магаються всіма способами приховати істину або правду; в роботі кадрових 
служб підприємств й установ, особливо в тих випадках, коли доводиться 
приймати кандидатів на роботу на конкурсній основі, а також для перевірки 
лояльності персоналу тощо [1, c. 139]. 

У почерку відображаються певні особливості характеру людини. Розмір 
почерку у графології свідчить про потребу опанування життєвого простору; 
виробленість і складність є показниками розвитку й організованості в характе-
рі особи; розгін відображає швидкість думок; зв’язність характеризує здатність 
методично мислити, складати стратегію дій; а натиск демонструє внутрішній 
психічний тиск [8, c. 196]. 

Почерк чітко фіксує моделі поведінки людини протягом досить тривало-
го часу, і саме завдяки почерку можна зробити висновки про: можливі помил-
ки у поведінці, висловлюваннях, умовиводах, типових для людини; схильності 
до певних видів діяльності; конфліктність, агресивність, потребу у соціально-
му спілкуванні; відношенні до виконуваної справи, до інших людей і самої се-
бе; схильності до усвідомленого або неусвідомленого спотворення інформації; 
схильності до емоційних зривів і стресів; специфіку поведінки людини у стре-
сових ситуаціях; наявність напруженості, схильності до депресії; схильність до 
психологічних залежностей і співзалежностей [7]. 

Наявність орфографічних, пунктуаційних, стилістичних, синтаксичних 
помилок, своєрідність побудови окремих речень (уживання архаїзмів, діалек-
тизмів, жаргону, скорочень, професіоналізмів, тавтології тощо) – все це пози-
ціонує середовище формування особистості. А саме його приховані фобії й пі-
дсвідомі установки, програми поведінки, зокрема, які проявляються спонтанно 
і за певних умов (схильність до насилля тощо) [8, c. 196]. 

Щодо особливостей віку, то можна зазначити, що почерк осіб похилого 
віку має специфічні особливості й ознаки, які зазнають певних змін під впли-
вом різноманітних факторів, у тому числі й фізіологічних. Саме старіння орга-
нізму супроводжується погіршенням стану здоров’я, порушенням зору, 
м’язовою слабкістю, виснаженням нервової системи, зменшенням рухливості 
кістковом’язового апарату, порушенням кровообігу тощо. Особливості функ-
ціонування писемно-рухового навику в осіб похилого й старечого віку призво-
дять до уповільнення темпу рухів, зменшення їх амплітуди й швидкості, зме-
ншення пластичності рухів.  

Але, як свідчить узагальнення практики проведення судово-
почеркознавчих експертиз, ознаки порушення системи рухів зустрічаються і у 
осіб молодого віку за наявності у них захворювань, що порушують опорно-
рухові функції, наприклад, післяінсультний та післяінфарктний стан, хвороба 
Паркінсона [6, c. 6-7]. Певні хвороби чи пошкодження органів призводять до 
змін у почерку. Найбільші зміни почерку спостерігаються при хворобах зору, 
мозку, черепно-мозкових травмах. Окрему групу відхилень містять почерки 
осіб, хворих на психічні розлади, зокрема неврастенії, епілепсії. Характерний 
комплекс змін у почерку дають випадки отруєння алкогольною продукцією, 
фармпрепаратами, наркотичними засобами, хімічними речовинами, газами 
тощо [5, c. 195]. 

Щодо питання визначення статі особи деякі науковці вважають, що іс-
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нують відмінності у побудові, розвитку й функціональній діяльності м’язів у 
чоловіків і жінок, що проявляється у різній їх біоелектричній активності у 
процесі письма. Але дана методика не може бути на сто відсотків достовірною, 
оскільки доведено, що не існує ознак почерку, які були б властиві лише чоло-
вікам чи лише жінкам. Адже будь-яка ознака почерку може проявитися у 
представників різних груп [6, c. 3]. 

Узагальнюючи вищезазначене, можна з упевненістю стверджувати, що 
почерк – носій інформації про внутрішній світ людини, відображення її особи-
стих якостей. А дослідження почерку – своєрідний засіб проникнення у психі-
ку людини, внаслідок якого можна отримати дані про вік, стать, характер осо-
би, рід її занять, рівень освіти, наявність певних захворювань, травм тощо. 
Адже почерк знаходиться під впливом фізичного і душевного стану людини. 
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СВОБОДА ВІД САМОВИКРИТТЯ ТА ПРАВО НЕ СВІДЧИТИ ПРОТИ 
БЛИЗЬКИХ РОДИЧІВ ТА ЧЛЕНІВ СІМ´Ї ЯК ЗАСАДА 

КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 
 
Докорінна зміна підходів до забезпечення найважливіших цінностей лю-

дини, шляхом втілення європейських стандартів не оминула й кримінальне 
процесуальне законодавство. Досить помітним є посилення гарантій процесуа-
льного статусу учасників кримінального провадження, що має виключно ваго-
ме значення. Однією із найважливіших запроваджених гарантій постає свобо-
да особи від самовикриття та її право не свідчити проти близьких родичів та 
членів сім’ї, із наданням цьому нормативному положенню значення засади 
кримінального провадження. 
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Свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів 
та членів сім'ї як загальна засада кримінального провадження визначена у по-
ложеннях ст. 7 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК 
України); ст. 18 КПК України розкриває її зміст: жодна особа не може бути 
примушена визнати свою винуватість у вчиненні кримінального правопору-
шення або примушена давати пояснення, показання, які можуть стати підста-
вою для підозри, обвинувачення у вчиненні нею чи її близькими родичами або 
членами її сім'ї кримінального правопорушення, а також має право не говори-
ти нічого з приводу підозри чи обвинувачення проти неї, відмовитися відпові-
дати на запитання і бути негайно повідомленою про ці права [1]. 

Окрім цього, Конституція України, а саме, ч. 1 ст. 63 проголошує, що 
особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення що-
до себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом [2]. 
Проте, порівняно з цим положенням, ст. 18 КПК України конкретизувала зміст 
та розширила обсяг гарантій свободи від самовикриття, зазначивши про 2 різні 
за характером права особи, а саме: право не давати викривальних свідчень 
проти себе (частини 1–2 ст. 18 КПК України) і право не давати показань проти 
своїх близьких родичів – іншими словами, про право бути звільненим від 
обов’язку свідчити (ч. 3 ст. 18 КПК України) [3, с. 111].  

Слід звернути увагу, що у положеннях КПК України принцип свободи 
від самовикриття закріплюється не лише як загальна засада кримінального 
провадження (ст. 18 КПК України), а і конкретизується у нормах, що регулю-
ють права сторони захисту та допустимість доказів.  

Зокрема, не лише пункт 4 та пункт 5 ч. 3 ст. 42 КПК України чітко перед-
бачають право підозрюваного, обвинуваченого не говорити нічого з приводу пі-
дозри, обвинувачення або у будь-який момент відмовитися відповідати на запи-
тання, відмовитися давати показання з приводу підозри, обвинувачення, але й, 
що важливіше, відповідно до ч. 2 ст. 87 КПК України суд зобов’язаний визнати 
істотним порушенням прав людини і основоположних свобод, зокрема, отриман-
ня показань чи пояснень від особи, яка не була повідомлена про своє право мов-
чати, або їх отримання з порушенням цього права (пункт 4 ч. 2 ст. 87 КПК Украї-
ни); такі докази повинні визнаватися судом недопустимими під час будь-якого 
судового розгляду, крім випадків, якщо вирішується питання про відповідаль-
ність за вчинення зазначеного істотного порушення прав та свобод людини, вна-
слідок якого такі відомості були отримані (ч. 3 ст. 87 КПК України) [4, с. 84]. 

Отже, зміст даної засади визначається через такі положення: 
1. Надання права обвинуваченого не бути примушеним до визнання вини 

або надання свідчень проти себе. Це право є застосовним як під час досудово-
го розслідування, так і у судових стадіях. Воно стосується права не давати сві-
дчення щодо обставин кримінального правопорушення, а не щодо своїх анкет-
них даних. Надання останніх не несе для особи жодної загрози кримінального 
переслідування; 

2. Отримання показань чи пояснень від особи, яка не була повідомлена 
про своє право відмовитися від давання показань та не відповідати на запитан-
ня, або їх отримання з порушенням цього права є істотним порушенням прав 
людини і основоположних свобод і тягне визнання судом доказів недопусти-
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мими під час будь-якого судового розгляду; 
3. Заборону правоохоронним органам зловживати становищем затрима-

ного з метою примушування його до визнання, будь-якого іншого викриття 
самого себе або до надання свідчень проти будь-якої іншої особи, шляхом на-
дання обвинуваченому права зберігати мовчання; 

4. Суд не вправі робити негативні висновки з мовчання обвинуваченого, 
оскільки дозвіл робити такі висновки може бути ефективним засобом примусу, 
внаслідок чого тягар доведення перекладається з обвинувачення на обвинува-
ченого. Це є несумісним з правом не давати примусових свідчень проти себе 
або визнавати вину, оскільки в обвинуваченого не залишається іншого розум-
ного вибору між мовчанням, яке вважатиметься доказом проти нього, та свід-
ченням [5, с. 121]. 

Таким чином, мовчання обвинуваченого не може бути визначальним при 
вирішенні питання щодо вини чи невинуватості особи. 

Щодо цього Європейський суд з прав людини (далі – ЄСПЛ) постановив, 
що «хоча право на мовчання» не згадується спеціально у статті 6 Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенції) [6], немає сум-
нівів, що право зберігати мовчання на поліцейському допиті і право не надавати 
свідчення проти себе є повсюдно визнаними нормами, що становлять суть висло-
влювання про справедливий розгляд відповідно до статті 6 Конвенції [7, с. 209]. 

Наприклад, у рішенні по справі «Нечепорук і Йонкало проти України» 
від 21 квітня 2011 року ЄСПЛ зазначив, що допустимість як доказів свідчень, 
отриманих за допомогою катувань, з метою встановлення відповідних фактів у 
кримінальному провадженні призводить до його несправедливості в цілому, 
незалежно від доказової сили таких показань і від того, чи мало їх використан-
ня вирішальне значення для засудження підсудного.  

Так, первинні зізнання заявника були отримані від нього в результаті по-
ганого поводження, яке прирівнюється до катування у значенні ст. 3 Конвен-
ції. При розгляді його справи національні суди визнали ці зізнання допусти-
мими доказами. Однак, це звело нанівець саму суть права заявника не свідчити 
проти себе. Так, стосовно використання доказів, здобутих із порушенням пра-
ва затриманого на мовчання та права не свідчити проти себе, ЄСПЛ вказав, що 
це – загальновизнані міжнародні стандарти, які є основними складниками по-
няття справедливого судового розгляду за ст. 6 Конвенції. Встановлення таких 
стандартів пояснюється, зокрема, необхідністю захисту обвинуваченого від 
неправомірного тиску з боку органів влади, що дає змогу уникати помилок при 
здійсненні правосуддя. Право не свідчити проти себе вимагає, зокрема, від 
сторони обвинувачення в кримінальній справі не допускати – при спробах до-
ведення своєї версії проти обвинуваченого – використання доказів, здобутих за 
допомогою методів примусу чи тиску всупереч волі обвинуваченого [8].  

ЄСПЛ розглядав ряд справ щодо України, у яких заявники стверджували 
про порушення щодо них принципу свободи від самовикриття. Така ситуація 
викликає стурбованість, що незважаючи на конституційні гарантії, зокрема ст. 
63 Конституції України, заявники були примушені давати свідчення проти се-
бе, а національні суди визнали ці зізнання, навіть здобуті із застосуванням ка-
тування, допустимими доказами і поклали їх в основу обвинувачення. 
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Таким чином, приходимо до висновку, що хоча принцип свободи від са-
мовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім´ї доста-
тньо ретельно закріплений законодавчо та конкретизований законодавцем в 
ряді положень КПК України, однак, важливо, щоб ці законодавчі гарантії ста-
ли реальним важелем запобігання порушенням цього принципу на практиці.  
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ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ В СУДІ ЯК ФУНКЦІЯ 
ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ 

 
Внесення змін та істотних доповнень до законодавства України, в тому 

числі і процесуального, суттєво реформують механізм реалізації та кількість 
виконуваних прокуратурою України, зокрема представницьких, які слугують 
забезпеченню законності в державі, визначаються захистом інтересів держави і 
винятковими випадками.  

Згідно зі ст. 131-1 Конституції України в Україні діє прокуратура, яка 
здійснює представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в 
порядку, що визначені законом [1].  

Звертаємо увагу, що ст. 131-1 розміщено в розділі VIII «Правосуддя», 
оскільки розділ VII «Прокуратура» виключено на підставі Закону № 1401-VIII 
від 02.06.2016, що опосередковано вказує на віднесення органів прокуратури 
до судової гілки влади. Однак, необхідно наголосити на тому, що не зважаючи 
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на такі зміни, прокуратура України і надалі залишається організаційно самос-
тійним державно-правовим інститутом влади, який не належить до жодної з її 
гілок, що є надзвичайно важливим та навіть необхідним для ефективного ви-
конання та всебічної реалізації, передбачених законодавством завдань з неу-
хильним дотриманням засад її діяльності.  

Безпосередньо щодо представницької функції прокуратури, то, по-
перше, необхідно зупинитися на використовуваній у правовій нормі такої де-
фініції як «інтереси держави», що є законодавчо невизначеною. Для розуміння 
такого терміна як з теоретичною, так і з практичною метою необхідно зверну-
тися до рішення Конституційного Суду України (далі – КСУ) від 8 квітня 1999 
року в справі № 1-1/99, згідно з яким інтерес держави – це абсолютно оціночне 
поняття. У своєму рішенні КСУ підкреслив, що державні інтереси закріплю-
ються не виключно положеннями Конституції України, а й нормами інших но-
рмативно-правових актів держави. При цьому, варто пам’ятати, що інтереси 
держави відрізняються від інтересів інших учасників суспільних відносин. Ба-
зисною основою державних інтересів є нагальна потреба у реалізації загально-
державних напрямків (політичних, соціально-економічних та інших), спрямо-
ваних на захист суверенітету, територіальної цілісності держави, її кордону, 
гарантування державної, економічної, інформаційної, екологічної безпеки, 
охорону землі як національного багатства, захист прав усіх суб’єктів права 
власності та господарювання тощо. Інтереси держави можуть збігатися повні-
стю, частково або абсолютно не збігатися з інтересами державних органів, 
державних підприємств, організацій. Однак держава може вбачати свої інте-
реси не тільки в їх діяльності, але й у діяльності приватних підприємств, това-
риств [2]. Інтереси держави прямо передбачаються її завданнями, охоплюють-
ся здійсненням її функцій, діяльністю її органів та законодавчо закріпленими 
за ними повноваженнями [3, с.48]. 

Таким чином, прокурор у кожному конкретному випадку з обов’язковим 
посиланням на законодавство, на підставі якого подається позов, самостійно 
визначає у чому саме відбулося чи потенційно може відбутися порушення ма-
теріальних або інших інтересів держави, обґрунтовує у позовній заяві 
об’єктивну необхідність їх захисту [4]. Обґрунтовуючи інтереси держави та їх 
порушення, прокурор не повинен виходити за межі наданих законом повнова-
жень, не повинен втручатись у приватні чи публічні відносини, якщо держав-
ний інтерес у них не порушується [3, с.49]. Тобто самостійність у визначенні 
інтересів держави не означає вседозволеність та не допускає суб’єктивної оці-
нки, так як такі інтереси повинні бути прямо визначеними у відповідному но-
рмативному акті. Державні інтереси мають чітко формулюватися й умотиво-
вуватися прокурором. При зверненні до суду прокурор зобов’язаний детально 
обґрунтувати наявність підстав для здійснення представництва. При цьому, 
свої повноваження прокурори здійснюють лише під судовим контролем. Так, 
тільки суд підтверджує або ж спростовує наявність підстав для представницт-
ва, а також оцінює правильність або ж невідповідність визначення прокурором 
органу, на який державою покладено обов’язок щодо здійснення конкретних 
функцій у правовідносинах, пов’язаних із захистом інтересів держави [5, с.67]. 

Отже, у кожному окремому випадку за наявності реального об’єктивного 
порушення інтересів держави і законних підстав для представництва прокуро-
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ром в суді необхідно з посиланням на норми права і фактичні обставини дове-
сти, у чому конкретно полягають інтереси держави і їх порушення [3, с.50].  

Водночас пункт 3 частини першої статті 131-1 Конституції передбачає мо-
жливість представництва прокурором інтересів держави у виключних випадках. 

При цьому, «виключні випадки» трактуються як виняткові ситуації, що 
прямо визначені в законі (у доктрині – «закритий перелік підстав представниц-
тва»), так і сукупність загальних критеріїв, які надають прокурору можливість 
самостійно визначати конкретний представницький випадок як виключний 
(«відкритий перелік»). З огляду на це М. Стефанчук зазначає, що поняття «ви-
ключні випадки» доцільніше визначати «відкритим переліком», оскільки пере-
лік виключних випадків не може бути сформований заздалегідь, тобто повинен 
визначатися ситуативно, відповідно до порушених публічних інтересів, які по-
требують захисту в конкретних обставинах [6]. 

Згідно ч. 3 ст. 23 Закону України «Про прокуратуру» прокурор має право 
представляти інтереси держави в суді лише у разі порушення або загрози по-
рушення інтересів держави, якщо захист цих інтересів не здійснює або нена-
лежним чином здійснює орган державної влади, орган місцевого самовряду-
вання чи інший суб’єкт владних повноважень, до компетенції якого віднесені 
відповідні повноваження, а також у разі відсутності такого органу [7]. 

Так, функція захисту державних інтересів насамперед покладається на від-
повідні суб'єкти владних повноважень, а не прокурора. Прокурор в свою чергу в 
судовому провадженні замінює такого суб’єкта, який всупереч вимог закону не 
здійснює захисту або робить це неналежно, лише з метою уникнення таких випад-
ків, коли інтереси держави залишаються незахищеними. Тобто такі повноваження 
прокурора реалізуються виключно з дотриманням принципу субсидіарності [8]. 

Отже, враховуючи вищевикладене приходимо до висновку, що останні 
істотні конституційні зміни представництво прокурором інтересів держави в 
суді можна визначити як вчинення процесуальних та інших дій, безпосередньо 
спрямованих на захист інтересів держави у прямо передбачених законом ви-
ключних випадках та в порядку, встановленому законом. 
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БЕЗПОСЕРЕДНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКАЗІВ ЯК ЗАГАЛЬНА 
ЗАСАДА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

 
Відомо, що в Україні протягом останніх років активно проводяться ре-

форми та відповідно трансформується національне законодавство. У зв’язку з 
цим в Кримінальний процесуальний кодекс України (далі – КПК України) ім-
плементовано досить багато міжнародно-правових стандартів кримінальної 
процесуальної діяльності. Зокрема, серед основних засад кримінального про-
вадження законодавець закріплює безпосередність дослідження показань, ре-
чей і документів, яка одночасно є однією з необхідних умов дотримання спра-
ведливого неупередженого розгляду справи, а також гарантією реальної мож-
ливості кожної зі сторін довести свою правову позицію до суду. При цьому, 
необхідно зауважити, що безпосередність дослідження доказів є вихідною іде-
єю кримінального провадження на всіх стадіях судового провадження. 

В цілому засаду безпосередності дослідження доказів можна охаракте-
ризувати як фундаментальну ідею кримінального процесу, виражену в бага-
тьох положеннях КПК. Так, наприклад, стаття 87 КПК України містить імпе-
ративне правило: недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного по-
рушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами 
України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Вер-
ховною Радою України, а також будь-які інші докази, здобуті завдяки інфор-
мації, отриманій внаслідок істотного порушення прав та свобод людини [1].  

Таким чином, правовою підставою реалізації засади безпосередності до-
слідження доказів судом є такі положення кримінального процесуального за-
кону, які закріплюють імперативні обов’язки суду щодо діяльності, пов’язаної 
з дослідженням доказів, зокрема в суді першої інстанції [2, с.124]. 

Відомо, що така правова категорія як дослідження доказів вміщує три 
процесуальні елементи, такі як дослідження показань, дослідження речей та 
дослідження документів. Звернемо увагу на кожний з перерахованих.  

Безпосередність у дослідженні судом показань полягає в тому, що він у 
ході судового розгляду особисто сприймає відомості щодо обставин криміна-
льного провадження, які відомі обвинуваченому, потерпілому, свідкам, експе-
рту та мають значення для цього кримінального провадження. Хоча ч. 1 ст. 95 
КПК України передбачає надання показань обвинуваченим, свідком, потерпі-
лим, експертом в усній або письмовій формі, проте ч. 1 ст. 23 КПК України чі-
тко визначає, що показання учасників кримінального провадження суд отри-
мує усно. Аналізуючи безпосередність дослідження показань, Т.Ю. Ничипоре-
нко вказує, що засада безпосередності визначає порядок дослідження такого 
виду доказів, як показання, – вони можуть бути досліджені у судовому слідстві 
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лише одним способом – шляхом усного допиту відповідного учасника та за-
слуховування відомостей, які повідомляються ним [3, с.624].  

Виходячи зі змісту положень ч. ч. 2 і 3 ст. 95 КПК України, для обвину-
ваченого, потерпілого надання показань під час судового розгляду виступає їх 
правом, а для свідка, експерта – обов’язком. Обов’язок забезпечити присут-
ність під час судового розгляду свідків обвинувачення з метою реалізації права 
сторони захисту на допит перед незалежним та неупередженим судом покла-
дається на сторону обвинувачення (ч. 3 ст. 23 КПК) [4, с. 137]. Таке положення 
є новелою КПК України, адже раніше чинним кримінальним процесуальним 
законом (КПК 1960 р.) виклик в судове засідання свідків, які підлягають допи-
ту, забезпечувався судом, натомість зараз обов'язок забезпечити присутність 
під час судового розгляду свідків обвинувачення КПК покладає на сторону об-
винувачення. Такий підхід є проявом не лише засади безпосередності дослі-
дження показань, а й засади змагальності та права обвинуваченого на справед-
ливий судовий розгляд [5, с. 89]. Зокрема, це право є наслідком запозичення та 
імплементації норм та міжнародно-правових стандартів, що містяться: 

- у п. d) ч. 3 ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних 
свобод: кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення 
має щонайменше такі права: …d) допитувати свідків обвинувачення або вима-
гати, щоб їх допитали, а також вимагати виклику й допиту свідків захисту на 
тих самих умовах, що й свідків обвинувачення [6]. 

- а також п. е) ч. 3 ст. 14 Міжнародного пакту про громадянські та полі-
тичні права: кожен має право при розгляді будь-якого пред'явленого йому кри-
мінального обвинувачення на такі гарантії на основі цілковитої рівності:..е) до-
питувати свідків, які дають проти нього показання, або мати право на те, щоб 
цих свідків було допитано, і мати право на виклик і допит його свідків на тих 
самих умовах, які існують для свідків, що дають показання проти нього [7].  

Отже, вітчизняний законодавець закріпив доволі жорсткі правила про 
безпосередність дослідження показань учасників кримінального провадження.  

Звернувшись до практики Європейського суду з прав людини ( далі – 
ЄСПЛ), вбачаємо, що Суд по-іншому підходить до тлумачення положень п. d) 
ч. 3 ст. 6 Конвенції.  

Зокрема, у справі Майалі проти Франції ЄСПЛ висловив наступну пози-
цію: стаття 6 не дозволяє судам засновувати вирок на показаннях свідка обви-
нувачення, якого обвинувачений не мав можливості допитати на будь-якій 
стадії процесу. Виключенням є неможливість проведення особистого допиту, 
що пов'язано з неможливістю знайти свідка, а також умова, що оспорюваний 
доказ не єдиний, на якому ґрунтується обвинувальний вирок [8, с.100]. 

Так, дуже часто свідка не вдається допитати по об'єктивних причинах, за 
які держава не відповідає. Так, в справі Ферантеллі і Сантаджело проти Італії 
ЄСПЛ також не визнав порушення п. d) ч. 3 ст. 6 КПЗЛ, хоча одного з основ-
них свідків не допитали за участю заявників. Справа в тому, що цей свідок по-
кінчив життя самогубством у в'язниці ще до початку судового розгляду. Тому 
ЄСПЛ відзначив той факт, що держава була фізично не в змозі допитати цього 
свідка на стадії судового розгляду. Його показання, надані на досудовому 
слідстві, були досліджені та підтверджені іншими показаннями [8, с.100]. 
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Щодо безпосередності у дослідженні речей, то цей процесуальний еле-
мент досліджуваної засади означає, що речові докази оглядаються судом, по-
даються для ознайомлення учасникам судового провадження, а в разі необхід-
ності – також іншим учасникам кримінального провадження [1]. У ході дослі-
дження речових доказів судом здійснюється безпосереднє пізнання, оскільки 
відомості щодо обставин кримінального провадження сприймаються ним осо-
бисто. У змагальному процесі можуть фігурувати і предметні (речові) докази. 
З урахуванням такого нормативного закріплення порядку дослідження речових 
доказів, за якого вони підлягають огляду у залі судового засідання, засада без-
посередності реалізується у повному обсязі. Водночас, норми кримінального 
процесуального закону встановлюють виняток із загального правила [4, с.139]. 

Оскільки хід проведення огляду речових доказів та його результати під-
лягають фіксації у протоколі, необхідно погодитися з М.В. Колосовою, на ду-
мку якої у цьому випадку принцип безпосередності діє в усіченій формі, оскі-
льки дослідження первинного доказу відбувається поза судовим засідання, а в 
судовому засіданні досліджується похідний доказ – протокол [9, с. 22]. У п. 9 
Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і криміна-
льних справ «Про деякі питання порядку здійснення судового розгляду в судо-
вому провадженні у першій інстанції відповідно до Кримінального процесуа-
льного кодексу України» вказується, що у судовому засіданні досліджуються 
як речові докази, оглянуті під час проведення досудового розслідування, під-
дані експертному дослідженню, так і представлені в суді [10].  

Безпосередність у дослідженні документів полягає в тому, що вони по-
винні бути оголошені в судовому засіданні за ініціативою суду або за клопо-
танням учасників судового провадження та пред’явлені для ознайомлення уча-
сникам судового провадження, а в разі необхідності – також іншим учасникам 
кримінального провадження [1]. За загальним правилом, безпосередньому до-
слідженню підлягають подані сторонами кримінального провадження, потер-
пілим оригінали документів [4, с.140]. Однак у випадках втрати документа су-
дом може досліджуватися його дублікат – документ, виготовлений таким са-
мим способом, як і його оригінал [1]. Справедливо зазначити, що засада безпо-
середності і усності дослідження доказів не є абсолютною. У встановлених 
КПК випадках вона може обмежуватись. 

Отже, безпосередність у дослідженні судом доказів означає, що він зо-
бов’язаний у ході судового розгляду в першій інстанції дослідити показання, 
речі та документи шляхом провадження судових дій, передбачених КПК: до-
питати обвинуваченого, потерпілого, свідків, експерта, оглянути речові дока-
зи, провести пред’явлення для впізнання, дослідити усі долучені до матеріалів 
кримінального провадження документи, у тому числі відтворити звуко-, відео-
запис, оглянути у виняткових випадках певне місце. Неухильна реалізація за-
сади безпосередності у стадії судового розгляду створює умови для повного 
дослідження всіх доказів та є вагомою для всебічного з’ясування обставин 
кримінального провадження та його об’єктивного вирішення. 
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ЗМІСТ І МЕЖІ ПРАВА НА ЖИТТЯ У ПРАКТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 
СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ 

 
Життя є найціннішим благом, яке має правову охорону. Право на життя 

– це природне та невід’ємне право кожної людини, без належного забезпечен-
ня якого всі інші права втрачають свою цінність. Це загальне особисте немай-
нове право, що є комплексом юридичних можливостей людини щодо розпоря-
дження власним життям та його збереження. У ст. 2 Конвенції визначено, що 
право людини на життя «... є одним з найбільш фундаментальних положень 
Конвенції і охороняє одну з основних цінностей демократичного суспільства» 
[1]. Так зазначено, зокрема, у рішенні ЄСПЛ у справі Андронікоу та Констан-
тіноу проти Кіпру. 

Стаття 2 Європейської конвенції про захист прав людини та основопо-
ложних свобод має назву «Право на життя»[1] і говорить, що право кожного 
на життя охороняється законом. Це означає, що над державою тяжіє обов’язок 
зробити все для того, щоб людське життя перебувало у безпеці. 

Сферою застосування статті 2 Конвенції є: 
• усі випадки насильницької смерті чи зникнення особи; 
• розслідування обставин смерті та зберігання матеріалів такого розслі-

дування; 
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• планування та проведення операцій із застосуванням сили; 
• виключно необхідне застосування сили; 
• застосування зброї та спецзасобів; 
• смерть під час військової служби; 
• надзвичайні ситуації, бойові дії, військові навчання; 
• загроза для життя у разі вислання (депортації, екстрадиції); 
• безпечність спорудження та експлуатації об’єктів; 
• компенсація у зв’язку зі смертю (зникненням). 
Стаття 2 Конвенції поділяє обов’язки держав на: 
• Негативні – утримуватися від умисного або незаконного позбавлення 

життя; 
• позитивні – вживати відповідні заходи для захисту життя тих, хто зна-

ходиться під юрисдикцією держави. 
ЄСПЛ вперше розглянув справу щодо порушення ст. 2 Конвенції «Мак-

кан та інші проти Сполученого Королівства» у 1995 р. У цій справі держава-
відповідач була визнана відповідальною за порушення ст. 2 Конвенції через те, 
що служби спецпризначення вчинили убивство трьох терористів Ірландської 
Республіканської Армії. Після цієї справи кількість звернень до ЄСПЛ щодо 
порушення ст. 2 Конвенції стрімко зросла, в основному за рахунок справ, де 
державою - відповідачем була Туреччина [2]. 

Існує чимало справ, де державою - відповідачем є Україна: справа «Му-
равська проти України», справа «Гонгадзе проти України», справа «Кац та ін-
ші проти України», справа «Шевченко проти України». У цих справах ЄСПЛ 
констатував порушення ст. 2 Конвенції – невиконання позитивних обов’язків 
держави щодо захисту права на життя з боку держави. У справі «Гонгадзе про-
ти України», ЄСПЛ зазначив: «Суд повторює, що перше речення п. 1 ст. 2 
Конвенції зобов’язує державу не тільки утримуватись від умисного або неза-
конного позбавлення життя, але також вживати відповідних заходів для захис-
ту життя тих, хто знаходиться під її юрисдикцією [2].  

Таким чином, визначено основне завдання держави щодо забезпечення 
права на життя шляхом прийняття ефективних норм кримінальних законів для 
попередження злочинів проти особи, що забезпечуються правоохоронним меха-
нізмом для превенції, усунення та покарання порушень таких норм. За відповід-
них обставин, це також поширюється на позитивний обов’язок органів державної 
влади застосовувати заходи попередження для захисту тих осіб, чиє життя знахо-
диться під загрозою застосування кримінальних дій іншими особами». 

Отже, право на життя, згідно з Конвенцією є невід’ємним правом особи і 
будь-які посягання чи утиски з боку держави, інших осіб є незаконними. Голо-
вним завданням будь-якої держави є недопущення порушень цього права. 

Проте, дивлячись на кількість звернень до ЄСПЛ з приводу порушення 
права на життя, таких випадків не стає менше. З цього випливає, що держава 
не завжди належним чином виконує свої обов’язки, недостатньо налагоджений 
правоохоронний механізм. Тема дослідження стає все більш актуальною тому, 
що ЄСПЛ розглядає все більше позовів щодо порушення права на життя і це 
може стати темою для подальших наукових досліджень. 
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Справжня мудрість законодавця полягає не в прийнятті юридичної нор-

ми, що задовольняє миттєвий інтерес, а в тому, щоб, вловивши соціальні імпу-
льси, закріпити в законі такий порядок суспільних відносин, який відповідає 
справжнім потребам суспільного розвитку. Вказаний постулат цілком відпові-
дає вимогам до криміналізації діянь, які законодавець вважає за необхідне ви-
знати суспільно небезпечними, протиправними та визначити їх у криміналь-
ному Законі як діяння, за вчинення яких настає кримінальна відповідальність. 

Говорячи про криміналізацію як певний процес, слід наголосити, що 
кримінально-правова наука визначає три основні напрями криміналізації. Так, 
одні автори вважають змістом цього поняття легальне визначення того або ін-
шого роду діяння як злочину та закріплення в законі певних ознак нових скла-
дів злочинів, а також, підвищення верхніх меж санкцій в межах існуючих 
складів, конструювання норм загального характеру, що викликають більш ши-
рокий спектр небажаних для суб’єктів правових наслідків [1, с.108; 2, с.40]. 
Друга група науковців вважає, що під криміналізацією необхідно розуміти 
процес виявлення суспільно небезпечних форм індивідуальної поведінки, ви-
знання допустимості, можливості і доцільності кримінально-правової бороть-
би з ними та їх фіксація у законі як злочинних і кримінально караних [3, с.25; 
4, с.106-111]. Прибічники третього напряму дотримуються змішаного напрям-
ку щодо визначення поняття «криміналізація» [2, с.41; 5, с.59] 

З огляду на різні наукові підходи окремі питання з цього приводу й сьо-
годні належать до складу дискусійних.  

Щодо витоків криміналізації діяльності організованих злочинних угру-
повань, то вперше у 1918 році у вітчизняному кримінальному законодавстві 
відбулася криміналізація бандитизму як певної злочинної організації, що була 
пов’язана з боротьбою з посяганнями на радянську владу як озброєних угру-
повань політичної спрямованості (озброєних формувань під керівництвом Ма-
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хна, Петлюри тощо), так й злочинних груп загальнокримінального характеру. 
З часом бандитизм втратив політичну спрямованість й трансформувався в осо-
бливо небезпечний злочин загальнокримінального характеру, що створює за-
грозу як громадській безпеці в цілому, так і життю, здоров’ю, власності та ін-
шим об’єктам кримінально-правової охорони.  

Розкриваючи питання криміналізації суспільно небезпечних діянь слід зу-
пинитися на основних принципах, розроблених теорією кримінального права. 

Кримінально-правові системні принципи криміналізації складають пра-
вила, визначені внутрішніми закономірностями самої системи чинного кримі-
нального законодавства, а також ті обмеження, які ця система покладає на 
включення в неї певних елементів [6, с. 235].  

Наука кримінального права до системно-правових принципів криміналі-
зації відносить принципи: а) відсутності прогалин у законі й не надмірності 
заборони; б) визначеності й єдності термінології; в) повноти складу.  

Принцип відсутності прогалин у законі й не надмірності заборони озна-
чає, що при розгляді відповідності йому діяння, яке криміналізується, необхід-
но вирішити питання про вплив запропонованої новели на змістовну повноту 
системи: чи не створює вона нормативної прогалина або, навпаки, надмірності 
в системі чинного кримінального законодавства.  

Криміналізація дій щодо створення злочинної організації як такої, що 
створена з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину за своєю 
юридичною природою створювати прогалину в системі кримінально-правових 
норм не може. 

Така норма в сучасних умовах соціально-економічного розвитку України 
також не є зайвою, оскільки сутність цих дій полягає в посяганні на громадсь-
ку безпеку за допомогою загальнонебезпечного соціального джерела заподіян-
ня шкоди. Криміналізація посягання шляхом встановлення відповідальності за 
окремі злочини – організовані вбивства, розбої, грабежі, вимагання тощо – не 
відбиває суспільної небезпечності дій щодо створення злочинної організації, а 
тому їх криміналізація в окремій статті КК України не є зайвою. 

Принцип визначеності і єдності термінології полягає в тому, що кримі-
налізація суспільно небезпечних діянь повинна здійснюватися за допомогою 
визначених у законі термінів, єдиних для Загальної й Особливої частин чинно-
го законодавства. Якщо властивості криміналізованого діяння й умови настан-
ня відповідальності за нього не можуть бути вираженими за допомогою звич-
ної для кримінального законодавства термінології і потребують застосування 
нових понять, то останні мають бути визначеними в самому законі. 

Принцип повноти складу свідчить, що криміналізація діяння припускає 
конкретність і визначеність кримінально-правової норми, яка встановлює ка-
раність саме цього діяння, тобто в законі необхідна вказівка на всі ознаки да-
ної дії чи бездіяльності, необхідні для конструювання конкретного складу зло-
чину [7, с. 242].  

Склад створення злочинної організації в теорії кримінального права в 
його першій частині традиційно розглядається як усічений, оскільки моментом 
закінчення злочину в окремих його формах є саме створення злочинної органі-
зації або участь у ній. Таке становище викликане особливою небезпечністю 
цього злочину та специфікою посягання на громадську безпеку як його об'єкт. 
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Оскільки сам факт існування загальнонебезпечного соціального джерела запо-
діяння шкоди являє собою посягання на громадську безпеку, то така конструк-
ція складу злочину вбачається цілком прийнятною. 

Принцип відповідності санкції та економії репресії означає, що суворість 
покарання за вчинений злочин має відповідати тяжкості вини, а каральні еле-
менти покарання повинні обмежуватися дійсною суспільною потребою. Ство-
рення злочинної організації з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого 
злочину, а також керівництво такою організацією або участь у ній, або участь 
у злочинах, вчинюваних такою організацією, а також організація, керівництво 
чи сприяння зустрічі (сходці) представників злочинних організацій або органі-
зованих груп для розроблення планів і умов спільного вчинення злочинів, ма-
теріального забезпечення злочинної діяльності чи координації дій об'єднань 
злочинних організацій або організованих груп являють собою особливо тяж-
кий злочин, що посягає на громадську безпеку, а також заподіює шкоду або 
створює реальну загрозу її заподіяння іншим об’єктам кримінально-правової 
охорони – життю, здоров’ю, власності тощо. Особлива суспільна небезпеч-
ність такого діяння не дає можливості протидіяти йому за допомогою інших 
заходів, що не є заходами кримінально-правового впливу. Тому досить суворі 
санкції, що встановлені за вчинення цього злочину, на мою думку, повною мі-
рою відповідають принципу відповідності санкції та економії репресії. 

Таким чином, проведений аналіз дозволяє зробити наступні висновки: 
1. Соціальна обумовленість кримінально-правової заборони дій передба-

чених ч.1 ст. 255 КК України полягає в необхідності використання засобів 
кримінально-правового характеру при протидії загальнонебезпечному соціа-
льному джерелу заподіяння шкоди – злочинній діяльності організованих зло-
чинних формувань. 

2. Криміналізація дій щодо створення злочинної організації з метою вчи-
нення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, а також керівництво такою органі-
зацією або участь у ній, або участь у злочинах, вчинюваних такою організацією, а 
також організація, керівництво чи сприяння зустрічі (сходці) представників зло-
чинних організацій або організованих груп для розроблення планів і умов спіль-
ного вчинення злочинів, матеріального забезпечення злочинної діяльності чи ко-
ординації дій об'єднань злочинних організацій або організованих груп здійснена 
таким чином, що вона в цілому відповідає виробленим наукою кримінального 
права принципам криміналізації суспільно небезпечних діянь. 
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СПІРНІСТЬ З ПРИВОДУ ОБЧИСЛЕННЯ СТРОКІВ ДОСУДОВОГО 
РОЗСЛІДУВАННЯ ПІСЛЯ ПОВЕРНЕННЯ СУДОМ 

ОБВИНУВАЛЬНОГО АКТУ 
 
Одним з дискусійних запитань у юридичних колах є обчислення строків 

досудового розслідування після повернення судом прокурору обвинувального 
акту, клопотання для усунення виявлених недоліків. 

Згідно з відомостями, розміщеними на сайті Єдиного державного реєстру 
судових рішень, на наприклад суддями лише за липень 2018 р. повернуто проку-
рорам 197 обвинувальних актів, клопотань про застосування примусових заходів 
медичного або виховного характеру прокурору для усунення недоліків. Безсум-
нівно, частина з них буде скасована апеляційними судами, однак кількість повер-
нутих для доопрацювання обвинувальних актів, клопотань стабільно висока. 

У п. 3 ч. 3 ст. 314 КПК України зазначено, що в підготовчому судовому 
засіданні суд може прийняти рішення про повернення обвинувального акту, 
клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного 
характеру прокурору, якщо вони не відповідають вимогам цього Кодексу. 

Разом з тим таке лаконічне законодавче формулювання на практиці викли-
кає низку проблем, пов’язаних із практичною реалізацією цієї норми, та досить 
часто призводить до необґрунтованого розширювального її тлумачення. 

З аналізу судової практики встановлено, що у суддів поки не сформував-
ся однозначний погляд щодо повернення обвинувального акту, клопотання 
прокурору(окрім підстав, визначених у ст. ст. 291, 293 КПК України), а також 
у випадку недотримання прокурором вимог ст. 219 КПК України. 

Щодо повернення обвинувальних актів прокурорам через недотримання 
строків досудового розслідування наявні різні трактування норми закону і, ві-
дповідно, різні шляхи вирішення на практиці. 

Дехто із суддів вважає, що затвердження обвинувального акту поза ме-
жами строків досудового розслідування тягне за собою повернення такого об-
винувального акту відповідно до п. 3 ч. 3 ст. 314 КПК України. 

Так, згідно з ухвалою Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської 
області від 6 грудня 2017 р. у справі № 303/2159/14-к, залишеною без змін ух-
валою апеляційного суду Закарпатської області, повернуто обвинувальний акт 
прокурору, у тому числі з підстав недотримання органом досудового розсліду-
вання вимог ст. 219 КПК України. Судді дійшли висновку, що затвердження 
обвинувального акту відбувалося поза строками досудового розслідування, у 
зв’язку з чим підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків. 

Зокрема, згідно з ухвалою апеляційного суду Запорізької області від 16 
квітня 2015 р. у справі № 310/9055/14-к задоволено апеляційну скаргу проку-
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рора та скасовано ухвалу Бердянського міськрайонного суду Запорізької обла-
сті від 9 лютого 2015 р., якою обвинувальний акт повернуто прокурору, у тому 
числі з підстав проведення процесуальних дій поза межами стр. досудового 
розслідування. Колегія суддів звернула увагу на те, що повернення обвинува-
льного акту з таких підстав не відповідає вимогам ст. 291 КПК України. Вка-
зано, що оцінку доказів на предмет їх належності та допустимості суд надає 
після встановлення обставин під час судового розгляду, а не під час підготов-
чого судового засідання. 

Водночас є судді, які доволі своєрідно трактують норми закону щодо по-
вернення обвинувальних актів, які складені по закінченню строків досудового 
розслідування. 

Так, згідно з ухвалою Кілійським районним судом Одеської області від 
31 січня 2018 р. у справі № 502/617/14-к обвинувальний акт повернуто проку-
рору зв’язку з невідповідністю його вимогам ст. ст. 291, 219 КПК України. Зо-
крема, у судовому засіданні встановлено, що обвинувальний акт складено за 
межами процесуальних строків, з огляду на таке: з реєстру матеріалів криміна-
льного провадження випливає, що повідомлення про підозру вручене обвину-
ваченому 8 листопада 2013 р., тому з цього часу відповідно до ст. 219 КПК 
України, розпочинається відлік строк досудового розслідування; 16 грудня 
2013 р. постановою заступника прокурора області продовжено строк досудо-
вого розслідування до 3 місяців, тобто до 8 лютого 2014 р., і більше рішень 
про продовження ст. досудового слідства не приймалось, що підтверджується 
реєстром матеріалів досудового розслідування; відповідно до ухвал судів, у 
тому числі й апеляційної інстанції, встановлено, що до 29 червня 2017 р. (дата 
складання останнього обвинувального акту) належного обвинувачення вису-
нуто не було; отже, встановлений у п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досу-
дового слідства закінчився 8 лютого 2014 р., а обвинувальний акт складено 29 
червня 2017 р., тобто за межами процесуальних строків, тому він не відповідає 
вимогам процесуального закону. 

В ухвалі Апеляційного суду Одеської області від 10 квітня 2018 р. у вка-
заній справі порушення строків досудового розслідування не визнається через 
повернення обвинувального акту прокурору, адже послідовність приписів, пе-
редбачених нормами закону свідчить про те, що обвинувальний акт складаєть-
ся після завершення досудового розслідування, отже, його складання не пот-
ребує продовження стр. досудового розслідування, оскільки воно  

Отже, що ж відбувається зі строками досудового розслідування у випад-
ку винесення судом ухвали про повернення обвинувального акту прокурору, 
яка набрала чинності. 

Варто наголосити, що в період дії КПК України 1960 р. застосовувався ін-
ститут додаткового розслідування, що піддавалось критиці як теоретиками, так і 
практичними працівниками. На відміну від процедури повернення обвинуваль-
ного акту інститут додаткового розслідування передбачав проведення додатко-
вих слідчих дій для притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб або 
для кваліфікації дій обвинуваченого за іншою статтею, а в окремих випадках – як 
можливість уникнення винесення судом виправдувального вир.. 

Натомість чинний КПК України обмежив суддів у прийнятті рішень від-
повідно до пункту 3 ч. 3 ст. 314 КПК України, лише коли обвинувальний акт, 
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клопотання не відповідають вимогам ст. 291 КПК України. Обвинувальний 
акт, який підписується і затверджується прокурором, має відповідати вимогам 
ст. 291 КПК України, зокрема, стосовно викладу як об’єктивної, так і 
суб’єктивної сторони вчиненого кримінального правопорушення, а також пов-
них даних щодо особи обвинуваченого. Відсутність в обвинувальному акті та-
ких відомостей унеможливлює якісно і повною мірою здійснення розгляду 
кримінального провадження судом та є підставою для повернення обвинува-
льного акту. 

При цьому з огляду на лист Вищого спеціалізованого суду України з ро-
згляду цивільних і кримінальних справ від 3 жовтня 2012 р. № 223-1430/0/4-12 
«Про порядок здійснення підготовчого судового провадження відповідно до 
Кримінального процесуального кодексу України» прокурор позбавлений мож-
ливості проведення будь-яких слідчих або інших процесуальних дій, крім тих, 
що зазначені в ухвалі про повернення обвинувального акту.  

Однак зафіксовано випадки, коли судом прямо вказується на необхід-
ність проведення низки слідчих (розшукових) дій у кримінальному прова-
дженні, що, у свою чергу, потребує певних затрат часу, які мають бути прове-
дені у рамках строків досудового розслідування. 

Законодавець у ст. ст. 219, 294 – 295 КПК України визначив строки до-
судового розслідування, порядок їх обчислення та продовження. 

Проте у вказаних статтях чи будь-яких інших нормах КПК України не 
визначають, що відбувається зі строками після того, як досудове розслідування 
завершено та у провадженні прийнято рішення про направлення обвинуваль-
ного акта, клопотання до суду, але з різних підстав їх повернуто прокурору. 

У зв’язку з цим слід керуватися загальними положеннями КПК України, 
які регулюють досудове розслідування. 

З прийняттям КПК України 2012 р. введено у національне законодавство 
нове для нашої країни поняття «розумність строків».  

Відповідно до ч. 1 ст. 28 КПК України під час кримінального прова-
дження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути вико-
нані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є 
об’єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття про-
цесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим 
Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окре-
мих процесуальних рішень. 

Ключовим у вказаній нормі є посилання на неможливість перевищення 
закріплених строків. У діючому КПК України визначено загальні строки досу-
дового розслідування, у зв’язку з чим, керуючись ч. 1 ст. 28 КПК України, на-
віть після повернення обвинувального акту прокурору строк досудового розс-
лідування у такому провадженні не може перевищувати строки, закріплені у 
ст. 219 КПК України. Інакше ми обмежимо права та гарантії, передбачені чин-
ним законодавством, які регулюють статус обвинуваченого, що, у свою чергу, 
потягне за собою звернення такої особи до суду з позовом про визнання дій 
протизаконними та стягнення спричиненої шкоди. А судова практика з таких 
питань, у тому числі у Європейському суді з прав людини, підтримує обвину-
ваченого, чиї права порушено. 
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Таким чином, після повернення обвинувального акту, клопотання про-
курору строк досудового розслідування відновлюється та обчислюється з того 
моменту, коли такий обвинувальний акт був направлений до суду, та підлягає 
неухильному дотриманню з боку учасників кримінального провадження. 
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ІСТОРІЯ ТА ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ПРОКУРАТУРИ В УКРАЇНІ 
 
Дослідження багатьох науковців присвячені становленню інституту про-

куратури в Україні. За всі роки незалежності Україна визначала однією з голо-
вних ідей це зміцнення законності в суспільстві, захист від порушення норм 
права. На даному етапі розвитку прокуратури, вона реформується. Варто від-
значити,що процес становлення і розвитку органів прокуратури є складним і 
довготривалим. Як свідчить історія держави і права України, тільки за останні 
триста п’ятдесят років державно-правова система України радикально зміню-
валася, щонайменше, чотири рази. Також протягом декількох століть україн-
ська державність розвивалася в тісному зв’язку з російською і форми цього 
зв’язку неодноразово змінювалися, що також безпосередньо відбивалося на 
розвитку органів прокуратури. Враховуючи зазначені вище положення можна 
вважати,що історико-правові періоди становлення та розвитку органів проку-
ратури повинні співпадати з основними етапами розвитку державно-правової 
системи України, а саме: період входження України до складу Російської ім-
перії (1722-1917 рр.),період Української Народної Республіки (1917-1922 рр.), 
радянський період (1922-1991рр.), період незалежності.  

Щодо терміну ‘‘прокуратура’’, то він почав застосовуватися на початку 
XVIIІ століття. Коли було виникнення цього інституту, народ Франції називав 
його служителів ‘‘людьми короля’’ [1, с. 27]. 

З плином часу цей інститут почали започатковувати й інші держави, як: 
Німеччина, Англія, Польща та Російська імперія. Велика кількість вчених вва-
жає, що в Україні прокуратура з’явилась при правлінні Петра І десь близько 
1722 року. В ті часи цей орган був підконтрольний імператору. Коли Русь на-
магалась йти європейським шляхом, то імператору потрібно було приділяти 
велику увагу законотворчості у сфері державного управління. Водночас хаба-
рництво й зажерливість під час встановлення нового порядку правління в кра-
їні не лише не зменшилися, а навпаки, поширилися знизу доверху. Відомо, що 
цим вадам були підвладні навіть деякі члени сенату, якому за відсутності Пет-
ра І належала вся повнота влади. Тому недостатньо було прийняти закони, які 
регламентували діяльність державних чиновників, установити сувору відпові-
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дальність за недбале їх виконання та зробити жорсткішим покарання за вчи-
нення посадових злочинів і проступків. Потрібен був апарат, який слідкував би 
за виконанням законів та вживав заходів щодо притягнення до відповідальнос-
ті винних у їх порушенні. З прийняттям таких законів, то правові засоби на-
гляду зводилися до протестування, так як нагадували посадовим особам зако-
ни і свої повноваження [2]. 

Послідовними указами імператора Петра І було засновано прокуратуру в 
провінціях, біля надвірних судів та прокуратуру при святішому синоді. Органи 
прокуратури, які знаходилися і функціонували на території тодішньої України, 
були складовими прокурорської системи Російської імперії. На губернського 
генералпрокурора, що вважався «оком государевим» в губернії, покладалися 
завдання «дивитися і пильнування мати про збереження всякого порядку, за-
коном визначеного» [3, с. 75]. 

У свою чергу Н. В. Муравйов зазначив, що прокуратура в Україні з момен-
ту її створення (1722 р.) і до судових реформ Олександра ІІ була переважно орга-
ном загального, тобто адміністративного нагляду, а судова, обвинувальна або по-
зовна діяльність була лише одним із доповнень до функції нагляду [4, с. 284]. 

Кардинальні зміни повноважень прокуратури в Росії відбулися в резуль-
таті прийняття Судових статутів 1864 р. Під час вирішення питання про про-
куратуру розробники згаданих актів орієнтувалися на західноєвропейські зраз-
ки. Прокуратура позбавлялася функції загального повсюдного нагляду, до її 
компетенції належали лише процесуальні функції. Її повноваження зводилися 
до підтримання державного обвинувачення в суді, яке на той час включало в 
себе всю обвинувальну діяльність від порушення кримінальної справи до підт-
римання обвинувачення в суді [5, с. 81]. 

Подальший період розвитку інституту прокуратури в Україні пов’язаний з 
утворенням у листопаді 1917 р. Української Народної Республіки. Так, 15 грудня 
1917 року Центральна Рада України схвалила Закон‘‘Про утворення Генерально-
го Суду’’, який створювався як тимчасовий вищий судовий орган у складі трьох 
департаментів: цивільного, кримінального і адміністративного. 4 січня 1918 року 
Центральна Рада схвалила Закон ''Про заснування прокураторського нагляду на 
Україні''.У відповідності з яким прокураторії утворювалися при апеляційних і 
окружних судах. Очолювали відповідні прокураторії старші прокуратори,які 
призначалися Генеральним секретарем з судових справ [6, с. 497]. 

22 січня 1918 року Центральна Рада проголосила Україну самостійною 
державою, що спричинило зміну назв вищих державних органів. Так, посада 
Міністра юстиції була суміщена з посадою Генерального прокурора. Під час 
гетьманського правління Україною питання організації і діяльності прокурату-
ри регулювалися Законом ''Про заснування Державного Сенату''. Під час прав-
ління Директорії було скасовано зазначений Закон, а також Закон ''Про засну-
вання прокураторского нагляду на Україні''. 

З утвердженням Директорії та проголошенням 26 грудня 1918 р. віднов-
лення Української Народної Республіки відбулись зміни і в становленні інсти-
туту прокуратури. 2 січня 1919 р. Уряд Директорії прийняв закон «Про скасу-
вання закону бувшого гетьманського уряду від 8 липня 1918 р. Були затвер-
джені нові штати Надвищого суду, у тому числі й прокураторії [7, с. 17]. 
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Прокуратура УРСР була заснована у складі Народного комісаріату юс-
тиції як окремий відділ, підпорядкований безпосередньо Народному комісару 
юстиції, котрий постановою ВУЦВК призначався також і прокурором УРСР. 
Прокуратура УРСР створювалась за принципом централізації та незалежності 
представників прокурорського нагляду від місцевих органів влади [8, с. 157]. 

Після 1937 року прокуратура УРСР разом із прокуратурами інших союз-
них республік утворюють систему органів прокуратури СРСР, організація та 
діяльність якої вже регламентується законодавством. Пізніше основні поло-
ження про організацію і діяльність органів прокуратури було закріплено і в 
Конституції СРСР 1977 р. та Конституції УРСР 1978 р. Прокурор УРСР і про-
курори областей призначалися Генеральним прокурором СРСР. Районні та мі-
ські прокурори призначалися Прокурором УРСР і затверджувалися Генераль-
ним прокурором СРСР [9]. 

Таким чином, як вважають більшість дослідників статусу української 
прокуратури часів радянського періоду, вся діяльність прокуратури ділилася 
на два види: наглядову та ненаглядову. Основним змістом першого виду був 
так званий загальний нагляд, а основний зміст другого – кримінальне переслі-
дування осіб, які вчинили злочин [10, с. 28]. 

З набуттям Україною незалежності розпочався четвертий етап станов-
лення інституту прокуратури. Детальну регламентацію конституційний статус 
прокуратури незалежної України здобув на рівні спеціального закону ‘‘Про 
прокуратуру'', який було прийнято 5 листопада 1991 р.[11], який нині вже є не 
дійсним, на даний момент чинним є Закон України ‘‘Про прокуратуру’’, що 
був прийнятий 14 жовтня 2014 року [12]. 

З ухваленням нового Закону України «Про прокуратуру» 14 жовтня 2014 
року, була започаткована кардинальна реформа прокуратури, яка стосувалася 
як її функцій (скасування «загального нагляду»), так і організаційного устрою, 
зокрема реорганізації системи прокуратури, запровадження прокурорського 
самоврядування, зміни порядку добору та притягнення до дисциплінарної від-
повідальності прокурорів тощо. 

Перейменування й реорганізація системи прокуратури, по-перше, що при-
вертає увагу, - це зміна назв ланок системи прокуратури: замість місцевих проку-
ратур утворюються окружні, регіональним повертають звичне найменування об-
ласних, і навіть Генеральну прокуратуру України перейменовано на Офіс Гене-
рального прокурора. Формально перейменування цих органів означає їхню лікві-
дацію та створення замість них нових структур. А це дозволяє на законній підс-
таві, передбаченій п. 9 ч. 1 ст. 51 Закону України «Про прокуратуру»[12], звіль-
нити всіх їхніх працівників у зв’язку із ліквідацією чи реорганізацією. 

Однією із найдискусійніших новацій закону стала ліквідація військових 
прокуратур, які становили відносно відокремлену спеціалізовану підсистему 
прокуратури з власною ієрархією і номенклатурою посад.Однак із початком 
функціонування Державного бюро розслідувань і передання йому повнова-
жень щодо досудового розслідування військових злочинів, збереження війсь-
кових прокуратур фактично втратило доцільність. 

Враховуючи вищевикладене приходимо до висновку, що прокуратура на 
теренах України пройшла достатньо довгий шлях до свого удосконалення і да-
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лі продовжує удосконалюватися та змінюватися. Починаючи з далекого 1722 
року і закінчуючи сьогоденням прокуратура зазнала кардинальних змін, були 
змінені назви, функції і завдання, але актуальність цієї теми була і є, і буде на-
далі, адже невідомо скільки змін ще вона зазнає. 
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Сучасний Кримінальний процесуальний кодекс важко уявити без загаль-

них, основоположних чинників, як: верховенство права; змагальності сторін; 
забезпечення прав, свобод і законних інтересів людини; рівність перед зако-
ном і судом; поваги до людської гідності та ін. Незважаючи на те, що повага 
до людської гідності закріплена в чинному КПК України (ст. 11) [1] як одна із 
загальних засад кримінального провадження, її дотримання в слідчій практиці 
слід забезпечувати краще. 

Забезпечення поваги до людської гідності привертають увагу великого 
кола науковців, але проблема захисту честі та гідності в кримінальному прова-
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дженні, а саме розкриття його проявів у системі принципів кримінального 
процесу залишається недостатньо висвітленою. 

У положеннях ст. 11 КПК України закріплено принцип поваги до людсь-
кої гідності [1], а в положеннях ст. 3 Конституції України йдеться: “Людина, її 
життя і здоров’я, честь та гідність, недоторканність і безпека визнаються в 
Україні найвищою соціальною цінністю”, а ст. 68 визначає, що кожен зо-
бов’язаний неухильно дотримуватися Конституції та законів України, не пося-
гати на права і свободи, честь і гідність інших людей [2]. 

Аналізуючи вказані статті, то можна помітити різний зміст, щодо вико-
ристання законодавцем понять ‘‘честь’’ та ‘’гідність’’, що потребує особливої 
уваги. А якщо звернути увагу на Закон України ‘‘Про національну поліцію’’ 
[3]. та ‘‘Про Національне антикорупційне бюро України’’[4], то в них не зга-
дано про сам принци забезпечення честі та гідності в діяльності цих правоохо-
ронних органів. Але в ст. 7 ‘’Дотримання прав і свобод людини’’ Закону Укра-
їни ‘‘Про національну поліцію’’ визначено: ‘’Поліцейським за будь-яких об-
ставин заборонено сприяти, здійснювати підбурювати або терпимо ставитися 
до будь-яких форм катування, жорсткого, нелюдського або такого, що прини-
жує гідність, поводження чи покарання’’ [3]. 

Доречно буде звернутися до правової доктрини В. Тертишника де міс-
титься роз’яснення понять, адже на законодавчому рівні вони не визначені: 
‘’Честь – це об’єктивно наявні уявлення про властивості моральних, духовних 
та інших якостей особистості, які визначають ставлення до людини в суспільс-
тві. Гідність – внутрішня самооцінка людини, як особистості. Репутація – ная-
вні в суспільстві уявлення проділові та інші якості людини чи юридичної осо-
би’’ [5; с. 31]. Кожна особа має у своєму володінні, користуванні і розпоря-
дженні блага, як честь, гідність і ділову репутації і може ними розпоряджатися 
незалежно від впливу третіх осіб. Співіснування цих понять пов’язане між со-
бою, вони дуже близькі за значенням, адже кожне містить в собі за основу мо-
ральність, яка є притаманна немайновим правам. 

Забезпечення поваги до честі і гідності людини означає: 
• Недопустимість дій, що їх принижують особу; 
• Недопустимість збирання, використання, зберігання та розголошення 

хибної, принижуючої інформації про людину; 
• Ставитися з повагою до її індивідуальності (поглядів, образу, віри, ра-

си, мрій і т. д.); 
• Гарантованість відшкодування моральної та матеріальної шкоди; 
• Гарантованість судового захисту цих благ.  
Порушення права на честь, гідність, ділову репутацію особи спричиняє 

збитки у сфері її свободи дій і рішень, суспільного та правового статусу, нано-
сить істотну моральну шкоду. 

Моральна шкода - це втрати немайнового характеру внаслідок душевно-
го дискомфорту, переживань, страждань, приниження честі, гідності та ділової 
репутації, ускладнень особистого життя, що спричинені фізичним болем та 
стражданнями, які особа зазнала ушкодженням здоров'я, знищенням, пошко-
дженням чи незаконним вилученням майна чи образами в процесі криміналь-
ного правопорушення чи інших протиправних дій; це погіршення ділових чи 
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інтимних стосунків, взаємин у сім'ї, на роботі, в неформальних колективах, з 
друзями, родичами, знайомими, коханими, зниження творчої активності і погі-
ршення результатів творчої діяльності; виникнення депресії чи психічних роз-
ладів; втрата чи марнування часу, порушення звичайних життєвих зв'язків, 
ускладнення ділової чи політичної кар'єри та інші негативні наслідки у сфері 
особистого і суспільного життя, що стались внаслідок кримінального правопо-
рушення або інших незаконних дій чи бездіяльності [6; с. 129-130]. 

Повага честі, гідності та ділової репутації є основами, фундаментальни-
ми засадами цивілізованого суспільства. Міжнародний пакт про громадські та 
політичні права (16.12.1966 року) містить принципово-важливі положення, на-
приклад, відповідно до положень ст. 7 ‘’Нікого не може буди піддано катуван-
ню чи жорсткому, нелюдському або принижуючому гідність поводженню чи 
покаранню. Жодну особу не може бути піддано медичним чи науковим дослі-
дам’’ та ст. 10 ‘’Всі особи, які позбавлені волі, мають право на гуманне пово-
дження і поважання гідності, властивої людській особі’’ та інші [7]. 

Крім вищезазначених нормативно-правових актів, під час розгляду справ 
про захист честі, гідності та ділової репутації фізичної та юридичної особи су-
дді також використовують закони України «Про інформацію» [8], «Про друко-
вані засоби масової інформації (пресу) в Україні» [9], інші закони, а також ви-
користовують постанови Пленуму Верховного Суду України. Суди у своїй 
практиці повинні керуватися статтею 17 Закону України «Про виконання рі-
шень та застосування практики Європейського суду з прав людини» [10], яка 
вказує на те, що суди повинні застосовувати під час розгляду справ конвенції 
та практику Європейського суду з прав людини як джерело права [11]. Аналі-
зуючи судову практику, то суди припускаються таких помилок, як:  

• Неправильне застосування норм національного законодавства; 
• Невикористання практики Європейського суду з прав людини та норм 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод; 
• Ігноруються європейські стандарти при винесенні рішень у справах про 

захист честі, гідності та ділової репутації, що призводить до звуження право-
вого поля при винесенні судових рішень щодо цієї категорії справ.  

Підсумовуючи можна наголосити, що за всі роки незалежносі України у 
відчизняному законодавстві так і не з’явилося чіткого визначення одних із 
найважливіших понять, принципів честі, гідності та ділової репутації. Однією 
з основних проблем захисту честі, гідності та ділової репутації є не викорис-
тання національними судами Європейської практики, що звужує коло вирі-
шення різноманітних справ.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДМЕТА ЗЛОЧИНУ «КРАДІЖКА» 
 
Злочини проти власності становлять одну із найпоширеніших і найнебе-

зпечніших груп злочинних діянь, оскільки вони посягають на одне із найцін-
ніших соціальних благ - право власності. Правом власності є право особи на 
річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалеж-
но від волі інших осіб. Власникові належать права володіння, користування та 
розпорядження своїм майном. Право власності є непорушним. Ніхто не може 
бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні. 

Предметом крадіжки є майно - речі матеріального світу, яким притаман-
ні специфічні ознаки фізичного, економічного та юридичного характеру. 

До фізичних ознак належить те, що вказані речі можуть бути вилучені з 
володіння законного власника з подальшим їх привласненням, споживанням 
тощо або пошкоджені чи знищені. Людина як фізична особа не може бути 
предметом злочинів проти власності [1, с. 165]. 

Економічними ознаками таких речей є те, що вони повинні: 1) мати цінову 
та споживчу вартість, здатність задовольняти матеріальні та пов'язані з ними по-
треби людини; 2) бути відокремлені від природного середовища чи бути створені 
заново. Звичайним проявом вартості речі є її грошова оцінка. З огляду на це, пре-
дметом крадіжки, які полягають у вилученні майна з володіння іншої особи, ви-
знаються документи, які виконують роль грошового еквівалента і надають май-
нові права без будь-якого додаткового оформлення (цінні папери, білети грошо-
во-речової лотереї, талони на паливно-мастильні матеріали, білети на проїзд тра-
нспортом тощо). Не визнаються предметом крадіжки (принаймі закінченої), так 
звані легітимаційні знаки (жетони камери схову, гардеробні номерки тощо), а та-



225 

кож різноманітні накладні, квитанції, чеки, довіреності, інші документи, які самі 
по собі не мають вартості, а лише надають право на одержання майна. Це ж сто-
сується й квитків на проїзд авіаційним, автомобільним, водним та залізничним 
транспортом, які можуть бути використані за призначенням лише після додатко-
вого оформленим (внесення прізвища володільця, заповнення іншого тексту, 
скріплення печаткою, компостування тощо) [2, с. 176]. 

Предметом крадіжки не можуть виступати природні багатства в їх природ-
ному стані - блага, які, хоч і мають об'єктивну цінність, проте не створені повніс-
тю або частково працею людини (наприклад, дичина у лісі, риба у природних во-
доймах). Протиправне обернення таких об'єктів у свою власність за наявності пі-
дстав може розглядатися як злочини проти довкілля й кваліфікуватися, зокрема, 
за статтями 246, 248, 249 КК. Проте такі ж дії щодо природних об'єктів, які вилу-
чені з природного стану завдяки вкладеній праці людини, розглядаються залежно 
від способу посягання як викрадення чи інший злочин проти власності. 

Юридичними ознаками майна як предмета крадіжки є те, що, по-перше, 
таке майно повинно бути чужим для винного, по-друге, воно, як правило, має 
належати на праві власності іншому суб'єкту права власності, по-третє, воно 
не повинно виступати предметом злочинів, відповідальність за які передбачена 
іншими розділами Особливої частини КК [3, с. 167]. 

Не є предметом крадіжки вогнепальна зброя (крім гладкоствольної мис-
ливської), бойові припаси, вибухові речовини, вибухові пристрої та радіоакти-
вні матеріали, наркотичні засоби, психотропні речовини та їх аналоги, прекур-
сори, документи, штампи, печатки, а також ряд інших видів майна. Незаконне 
заволодіння таким специфічним майном виділене законодавцем в окремі скла-
ди злочинів (статті 262, 308, 312, 313, 357, 297, 410, 432). 

Таким чином, предметом крадіжки можуть бути [4, с. 534]: 
1) майно, 2) гроші, 3) цінні папери, які вже перебувають у власності пев-

ної особи. 
Предметом крадіжки може бути майно [5, с. 567]:  
а) яке вже знаходилося у майнових фондах організації, установи чи під-

приємства, уже перейшло у власність особи на законних підставах чи фактич-
но було в її володінні. Не може бути предметом розкрадання те майно (речі), 
яке ще не надійшло у фонди організації, а лише має бути їй передане (податок, 
мито тощо), або такі речі, які вже вибули з цих фондів на законних підставах; 

б) передане організацією-власником для тимчасового користування по-
садовим особам або приватним особам для користування, перевезення, пере-
робки, ремонту тощо; 

в) вилучене з фондів організації чи іншої особи без законних підстав 
(викрадене, тому розкрадання викраденого теж є розкраданням); 

г) вилучене з природного стану із застосуванням і затратами праці, яке 
має грошову вартість та ціну (видобуте з надр, виготовлене, вирощене і т. ін.)- 
Не можуть бути предметом розкрадання дикоростучі рослини та їхні плоди, не 
вилучені з природного стану корисні копалини, дикі тварини, птахи; 

д) речі, які перебувають у приватній власності громадян і були передані 
на зберігання, для перевезення або іншої мети організації чи установі, яка несе 
за них матеріальну відповідальність. 
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Не можуть кваліфікуватися як крадіжка дії особи, яка має право на 
отримання певного майна, але порушує встановлений порядок його передачі - 
отримання. Не утворюють крадіжку і випадки помилки. Наприклад, неправи-
льно були кваліфіковані за ч. 2 ст. 185 КК дії 3., засудженого за те, що він за 
попередньою змовою з С. викрав пиломатеріали на суму 766 крб., які відвіз 
собі на дачу. Судова колегія Верховного Суду України, розглянувши справу, у 
своїй ухвалі від 16 травня 1985 р. зазначила, що суд не зібрав достатньо дока-
зів того, що 3. мав намір викрасти пиломатеріали. В ході досудового слідства і 
в судовому засіданні 3. послідовно твердив, що не знав, яким чином буде офо-
рмлено одержання пиломатеріалів, не знав їхньої вартості. Ще до початку ро-
бочого дня він приїхав до С. І. в службовому кабінеті вручив йому 700 крб. для 
оплати зазначених матеріалів. У справі встановлено, що всі дії по одержанню і 
списанню пиломатеріалів проведено за вказівкою С, а 3. лише придбав їх з по-
рушенням встановленого порядку оплати, що не може свідчити про наявність 
у нього умислу на розкрадання їх за змовою з С. Інших доказів причетності 3. 
до розкрадання зазначених матеріальних цінностей у справі немає. Отже в діях 
3. немає складу злочину [2, с. 132]. 

Таким чином, предметом крадіжки може бути майно, яке має вартість, ціну 
і перебуває у чужій для винної особи власності. Річ, на яку може бути встановле-
на власність, має назву майно. Предметом крадіжки може бути як рухоме майно 
(гроші, монетарні метали, продукти харчування, худоба, засоби виробництва, ви-
роблена продукція, твори літератури, науки, мистецтва тощо), так і нерухоме 
майно. Таке майно повинно перебувати у приватній, комунальній чи державній 
власності або перебувати у віданні уповноваженої на це особи.  
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ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ 
 
Ми живемо в час, коли наука шаленими кроками йде вперед, надрозумні 

пристрої полегшують нашу діяльність, а держави всього світу змагаються за 
першість у відкритті все більш інноваційних технологій. На мою думку, задля 
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такого розвитку держава має достатньо забезпечити суспільство відповідними 
умовами, в першу чергу. Згідно з теорією потреб А. Маслоу однією з найбільш 
необхідних умов такого розвитку будь-якої особи, отже, і суспільства в цілому 
– є безпека [4]. На жаль, кримінальні правопорушення становлять значну за-
грозу безпеці, оскільки вони є досить поширеним явищем в нашій країні, яке 
не проходить безслідно, а й спричиняє негативні наслідки.  

Для того, щоб розслідувати злочини в найкоротший термін, мінімізувати 
їх вплив на суспільство, досить часто виникає потреба в проведенні окремих 
експериментально-дослідницьких дій, зокрема слідчого експерименту. Дослі-
дження, перевірка відомостей, проведення необхідних дослідів чи випробу-
вань, відтворення дій, обстановки, певних подій – все це в сукупності і являє 
собою слідчий експеримент [1]. Тобто його сутність полягає у більш деталь-
ному розгляді всіх обставин, котрі стосуються вчиненого правопорушення та 
які будуть мати вагоме значення під час судового провадження.  

Стаття 240 Кримінального процесуального кодексу України наголошує, 
що «слідчий, прокурор має право провести слідчий експеримент шляхом відт-
ворення дій, обстановки, обставин певної події, проведення необхідних дослі-
дів чи випробувань» [3]. 

Актуальність дослідження особливостей проведення слідчого експери-
менту обумовлена необхідністю усвідомлення слідчим відповідальності, за-
конності, своєчасності та точності проведення цієї слідчої дії, аби не допусти-
ти помилок, які можуть тягнути за собою незаконне притягнення особи до 
кримінальної відповідальності. Тактика проведення зазначеного експерименту 
відіграє велику роль, насамперед, для слідчих підрозділів, а також для студен-
тів вищих навчальних закладів, які мають на меті пов’язати свою діяльність із 
забезпечення законності у сфері кримінальної юстиції.  

Такі вчені, як С. А. Шейфер, В. П. Бахін, Є. Д. Лук’янчиков, 
М. С. Строгович, В. М. Тертешник, В. Я. Тацій, Р.С. Бєлкін, В. Ю. Шипітько, 
Л. І. Шаповалова, П. Д. Біленчук та інші, зробили значний внесок у розгляд на-
званої теми.  

Безумовно, слідчий експеримент має свої цілі проведення, до яких від-
носяться: перевірка версій та доказової інформації, висування нових версій в 
ході експерименту та встановлення обставин, які мали вплив на скоєння зло-
чину [6, с. 103].  

Слід вказати на те, що існують обставини, при яких проведення слідчого 
експерименту заборонено: якщо слідчий експеримент пригнічує гідність лю-
дини, загрожує здоров’ю, життю учасників або загрожує майну чи може завда-
ти значної матеріальної шкоди [5, с. 151]. 

В усіх інших випадках відповідно до норм чинного законодавства про-
ведення вказаного експерименту дозволяється. Для його здійснення, як прави-
ло, необхідна підготовка, котра складається з двох етапів:  

1) до виїзду на місце проведення експерименту; 
2) на місці проведення експерименту, але ще до його початку [1]. 
Щодо першого етапу: слідчий, якому в межах своєї компетентності на-

дано право на проведення слідчого експерименту, повинен визначити зміст, 
порядок і спосіб проведення досліджень, місце та час експерименту, учасників 
експерименту та забезпечити їх обов’язкову участь; підготувати всі необхідні 
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предмети; перевірити готовність та повноту технічних засобів, які будуть ви-
користані під час проведення слідчого експерименту [1]. 

До речі, до учасників слідчого експерименту входить підозрюваний, по-
терпілий, свідок, захисник, представник та не менше двох понятих. Оскільки 
відповідно до ст. 63 Конституції України підозрюваному надається право не 
свідчити проти своїх близьких родичів і проти себе в тому числі [2], то це 
означає, що присутність підозрюваного є його правом, а не обов’язком. 

На другому етапі на слідчого покладаються такі завдання: з’ясування 
змін в обстановці та обмірковування подальшого ходу роботи при їх виявлен-
ні; фотографування обстановки місця проведення до її реконструкції; генеру-
вання сигналів та засобів зв’язку між учасниками; інструктування учасників 
про їх права та обов’язки [1]. 

Необхідно наразі вказати умови, за яких проводиться слідчий експери-
мент: 

1) обмежена кількість учасників слідчого експерименту; 
2) проведення слідчого експерименту в максимально наближених умо-

вах, в яких сталася подія чи факт, що цікавлять слідчого; 
3) частота однорідних дослідів; 
4) виконання дослідів у кілька етапів [1].  
Наступною стадією проведення слідчого експерименту (після підготов-

ки) є перевірка показань та уточнення показань на місці, які будуть зафіксовані 
у протоколі. Перевірка показань означає співставлення показань однієї особи, 
яка була допитана раніше щодо конкретизації вчиненого правопорушення, з 
іншою, під час чого можуть виникнути нові, важливі для справи обставини, 
докази, потерпілі, співучасники та т.п. 

Слідчий використовує тактичні прийоми для перевірки та уточнення по-
казань, такі як: вибір оптимального розташування всіх учасників експеримен-
ту; при перевірці двох або більше осіб перевірка здійснюється окремо без при-
сутності інших; спостереження за поведінкою особи, чиї показання перевіря-
ються; порівняння показань особи з обстановкою конкретного місця чи обста-
вин; надання права самостійно показувати та пересуватись по місцю прове-
дення експерименту особі, яку перевіряють і т.д. [1].  

Слідчий експеримент буде більш точним, якщо для його проведення до-
лучать технічні пристрої, наприклад, відеозапис, фотографування, звукозапис, 
вимірювання, складання відповідних схем чи планів тощо. Законодавством за-
значено, що незастосування технічних засобів, коли вони є необхідними, 
обов’язковими, тягне за собою недійсність слідчого експерименту, а також йо-
го результатів. Виняток може бути тоді, коли сторони не заперечують проти 
визнання такої дії [3]. 

Отже, підсумовуючи все вище сказане, можна зробити висновок, наскі-
льки в сфері слідчої діяльності визначальним є слідчий експеримент. Варто за-
значити, що він є одним із різновидів слідчих дій та, звичайно, має ряд особ-
ливостей. Зокрема, його проведення можливе лише завдяки конкретним про-
цесуальним умовам. А також в ході експерименту уповноважені на те особи 
відтворюють лише деякі конкретні обставини, а не загальну ситуацію, що ста-
лася в цілому.  

На підставі викладеного можливо зробити висновок про те, що слідчі 
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можуть використовувати висновки дослідницького експерименту у подальших 
дослідженнях двома способами: як основу для перевірки певних результатів 
проведених слідчих дій, а також для якісного проведення подальшого розслі-
дування [5, с. 150]. 
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ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ПОКАРАННЯ ЯК ПРИНЦИП 
КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА 

 
Обов’язкове врахування при призначені покарання особливостей конк-

ретної справи і підсудного є одним із важливих принципів, що стосуються та-
кої галузі права, як кримінальне. Прийнято вважати, що справедливе призна-
чення покарання за вчинення певного виду злочину є реалізацією завдання 
кримінального права, оскільки для здійснення завдання Кримінальний кодекс 
України визначає, які суспільно небезпечні діяння є злочинами та які покаран-
ня застосовуються до осіб, що їх вчинили.  

Яскравим прикладом застосування справедливості за скоєння суспільно 
небезпечного діяння в стародавньому праві є принцип таліону – око за око, зуб 
за зуб [1, с. 27]. Згідно з цим, свідомість людини бажає рівної відплати за зло-
чин, особливо якщо цей злочин жорстокий і свідомоскоєний. Крім того, обу-
рення несправедливістю – дуже сильне почуття, здатне спонукати людей на 
бунт, революцію та на боротьбу із законами, яка триває часом все життя. Сьо-
годні ж справедливість відіграє роль індикатора, який дає конкретне уявлення 
про відповідність соціальної та правової держави в суспільстві. 

Наявні погляди щодо цього питання висловлює цитата, яку в свій час 
поширив Арістотель: «Справедливість – це душевна чеснота, яка полягає в то-
му, щоб усім відплатити по заслугах».  

Найважливішою особливістю досліджуваного об’єкта є положення ст. 65 
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КК України, яке саме по собі свідчить що індивідуалізація покарання ведеться 
на дотриманні судом принципу будь-якої правової держави, якою згідно з 
Конституцією є Україна, а саме, принципу законності. Маємо на увазі, що 
принцип законності є основним началом фунціонування всіх державних орга-
нів, в тому числі і органів правосуддя. Таким чином, для реалізації принципу 
індивідуалізації покарання, діяльність суду повинна ґрунтуватися на принципі 
законності. Розглядаючи статтю 65 КК України, варто і необхідно зазначити 
нерозривний зв’язок призначення покарання із загальними принципами кримі-
нального права. 

До речі, слід розуміти, що необхідною передумовою призначення пока-
рання є скоєння особою злочину, прямо передбаченого в законі про криміна-
льну відповідальність, і лише тоді, коли в ході досудового розслідування було 
повністю доведено, що підозрюваний є винним в інкримінованому йому зло-
чині або кримінальному проступку, створюються законні підстави для здійс-
нення дії – призначення особі покарання.  

Далі з’ясуємо позицію законодавця, тобто розглянемо статтю 65 КК 
України, яка передбачає наступні загальні засади призначення покарання, згі-
дно з якими суд його призначає:  

- у межах, установлених у санкції статті (санкції частини статті) Особли-
вої частини КК, що передбачає відповідальність за вчинений злочин, за винят-
ком випадків, передбачених ч.2 ст. 53 КК; 

- відповідно до положень Загальної частини КК; 
- враховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та об-

ставини, що пом’якшують чи обтяжують покарання [2]. 
Крім вищезгаданих, у ст. 65 КК України, а саме ч. 2, 3 та 4 визначено ще 

ряд практичних правил і засад призначення покарання: 
- особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання, необхідне й 

достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів. Більш суворий 
вид покарання з числа передбачених за вчинений злочин призначається лише у 
разі, якщо менш суворий вид покарання буде недостатній для виправлення 
особи та попередження вчинення нею нових злочинів; 

- підстави для призначення більш м'якого покарання, ніж це передбачено 
відповідною статтею Особливої частини цього Кодексу за вчинений злочин, 
визначаються ст. 69 КК України; 

- більш суворе покарання, ніж передбачене відповідними статтями Особ-
ливої частини цього Кодексу за вчинений злочин, може бути призначене за суку-
пністю злочинів і за сукупністю вироків згідно зі ст. 70 та 71 КК України [2]. 

Розглянуте дає можливість проаналізувати, що цими основами призна-
чення покарання закріплюється порядок його призначення, що дозволяє, з од-
ного боку здійснювати кримінальне судочинство, з іншого боку спрямовує йо-
го на досягнення завдань і мети КК України у випадках, що описані у ст. 65 
КК України.  

Матеріали здійсненого обстеження дозволяють уточнити, що у санкціях, 
які пов’язані зі складом злочину, визначені вид і межі покарання, що може бу-
ти застосоване відносно особи, яка вчинила дане суспільно небезпечне діяння. 
Передумовою правильного призначення покарання є насамперед, правильна 
оцінка вчиненого діяння, відповідно до волі законодавця. У той час, неправи-
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льна кваліфікація злочину, виключає за загальним правилом призначення 
справедливого покарання, що відповідає інтересам декількох сторін, головним 
чином, суспільства та держави, з одного боку і злочинця – з іншої. Проблема 
правильного і безпомилкового призначення покарання на сучасному етапі від-
носиться до найактуальніших, оскільки грубим порушенням закону й перекру-
ченням судової політики є довільне або помилкове призначення покарання за 
вчинення дій, що фактично не містять ознак певного складу злочину.  

У зв’язку з викладеним вище, кваліфікація злочину дає чітке пояснення 
про характер і ступінь суспільної небезпеки діяння і у той же час визначає ті 
рамки, у межах яких може бути призначене покарання судом за конкретний 
злочин. Відповідно до цього умовиводу, суд повинен ураховувати ті суспільні 
цінності, на які посягає винний, скоюючи кримінальне правопорушення, тобто 
цінність самого об’єкта злочину [3, с. 323].  

Достатньо важливим питанням є робота суду, яка, в нашому випадку, 
полягає у призначенні покарання. Уважного ставлення останнім часом вимагає 
завдання суду під час індивідуалізації покарання, оскільки суду необхідно 
установити ознаки певного складу в розглянутому діянні, тобто, кваліфікува-
вши його і визначити, у межах санкції, уже конкретне покарання винуватцеві 
даного злочину. Суд, вирішуючи питання про наявність складу злочину в діях 
особи і про притягнення її до кримінальної відповідальності, повинен брати до 
уваги всі вказівки Загальної частини кримінального закону про умови і підста-
ви кримінальної відповідальності. Аналогічно, визначення конкретної міри 
покарання винному в межах санкції з дотриманням всіх вказівок Загальної ча-
стини КК України являє собою для суду важливе й відповідальне завдання.  

Врахування судом особи винного також є важливим аспектом при інди-
відуалізації покарання, оскільки це передбачає обов’язок суду взяти на увагу 
певні позитивні чи негативні особливості та характеристику його особистості. 
Дана характеристика насамперед може стосуватися соціального статусу особи, 
її фізичних та психічних якостей, а також соціальну характеристику суб’єкта 
можуть становити професія, фах, ставлення до праці чи навчання, наявність 
державних нагород, відзнак, почесних звань, наявність сім’ї тощо. Важливе 
значення також мають мета і мотив вчинених дій. 

При розгляді питання індивідуалізації покарання заслуговує на особливу 
увагу огляд питання практики Верховного суду. Вище була висловлена теза, що 
основним завданням суду під час індивідуалізації покарання є кваліфікування ді-
яння і визначення у межах санкції покарання. Розглядаючи ч. 2 ст. 65 КК Украї-
ни, ми відстежуємо у нормі, що є можливість призначення більш суворого виду 
покарання, якщо менш суворий вид покарання буде недостатній для виправлення 
особи та попередження вчинення нею нових злочинів. Якщо ми говоримо про ін-
дивідуалізацію покарання, то кожне суспільно небезпечне діяння є унікальним у 
своєму вигляді, тому призначання більш або менш суворого покарання є досить 
індивідуальним, особливим до кожної справи. Верховний суд обґрунтував свою 
позицію, щодо діаметрально протилежного призначення покарання, а саме, менш 
суворого, у частині 2 ст. 65 КК встановлено презумпцію призначення більш 
м’якого покарання, якщо не доведено, що воно не є достатнім для досягнення ме-
ти покарання. Суд вважає, що такий же принцип застосовується і при вирішенні 
питання про порядок відбування покарання, зокрема, про можливість звільнення 
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від відбування покарання з випробуванням. Обов’язок доведення того, що менш 
суворий вид покарання або порядок його відбування є недостатнім, покладається 
на сторону обвинувачення [4]. 

Статистично, з боку психології доведено, що покарання безпосередньо 
впливає не на зовнішні об’єктивні умови, що сприяють злочинності, а на пси-
хологію людей, стимулюючи належну поведінку або утримуючи людину від 
порушення норм законодавства. У науці кримінального права інститут індиві-
дуалізації покарання почав складатися давно. До цього принципу зверталися 
такі дореволюційні юристи, як Н.С. Таганцев, С.О. Баршев [5]. 

Таким чином, конкретне покарання завжди звернене до конкретного 
злочинця, воно повинно бути індивідуалізованим, з урахуванням всіх обставин 
у справі й особистості людини, що вчинила злочин. Індивідуалізації є чи не 
найважливішою кримінально-правовою ідеєю, оскільки її ґрунтування прово-
диться на цілях покарання й виходить із того, що не може існувати двох абсо-
лютно однакових злочинів і злочинців. Завжди є ті деталі, які відрізняють одне 
діяння від іншого. Цей принцип поширюється на правозастосовчі етапи, а са-
ме: призначення покарання, його виконання, повне або часткове звільнення від 
відбування покарання. Метою покарання, крім відновлення соціальної справе-
дливості, є виправлення засудженого а також попередження вчинення нових 
злочинів, виходячи з цього, судом ретельно повинні бути досліджені особли-
вості особистості суб’єкта, що вчинив суспільно-небезпечне діяння. Так само 
провідне значення мають мета й мотив вчинених злочинних дій. 
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ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ДАКТИЛОСКОПІЧНИХ ДОСЛІ-
ДЖЕНЬ 

 
У сьогоднішній ситуації злочинна діяльність процвітає, а вчинення зло-

чину не може відбутися без залишенні на місці події певних слідів, котрі необ-
хідні у ході розслідування справи. Одним із таких доказів є папілярні узори 
рук пальців і долонь, котрі є індивідуальними у кожної людини на протязі 
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усього життя. Саме вони є тим сто відсотковим доказом причетності особи до 
вчинення нею кримінального правопорушення.  

При вчиненні будь якого злочину, як би злочинець не хотів приховати 
вчинене кримінальне-протиправне діяння, а сліди залишаються завжди, адже 
не можливо розрахувати все. Тому дактилоскопія є специфічною галуззю кри-
міналістики, котра допомагає ідентифікувати особу злочинця чи звузити коло 
підозрюваних і так як це один із головних доказів, то він залишається актуаль-
ним до сьогодення. Адже встановлення особи злочинця – це не тільки припи-
нення кримінального правопрошунення, а це гарантія спокою суспільства. 
Здійснюючи злочин особа залишає ряд доказів, котрі у свою чергу вказують на 
її причетність до даного кримінального правопорушення. Одним із таких дока-
зів є відбитки пальців рук і долонь, які на місці події залишають зловмисники. 

Питаннями дактилоскопії у правоохоронній діяльності та даткилоскопі-
чної експертизи займалися такі вчені, як Б. Альбінус, Є. Буринський, 
Х. Вучетич, Ф. Гальтон, І. Ган, Е. Генрі, В. Гершель, Г. Гросс, 
М. Жабчинський, А. Квачевський, А. Левенстім, В. Лебедєв, М. Лучинський, 
Е. Локар, М. Мальпігі, С. Познишева, Ж. Пуркіньє, Р. Рейсс, Г. Рудий, 
В. Русецький, С. Трегубова, Г. Фолдс та ін. 

Дактилоскопічна експертиза - це той інструмент за допомогою якого до-
сліджуються папілярні візерунки та встановлюється їх належності особі [1].  

Дана процедура складається з двох етапів. Першим є всебічне дослі-
дження всіх відбитків, а також їх ознак. Другим етапом виступає порівняльне 
дослідження, яке полягає порівняння слідів між собою із відбитками рук на 
дактилокарті. 

Результати дактилоскопії мають часом якщо не вирішальне, то, поза 
сумнівом, істотне значення. Вони допомагають вибору основної версії серед 
інших, притримуючись якої вдається з’ясувати дійсні обставини справи, а та-
кож сприяють усуненню істотних суперечностей в свідченнях допитаних ра-
ніше осіб [2].  

Експертиза слідів папілярних візерунків базується на загальних принци-
пах криміналістичної експертизи, і включає чотири стадії: 1) попереднє дослі-
дження. Ця стадія має два етапи: ознайомлення з матеріалами кримінального 
провадження та з’ясування завдань дослідження і загальний огляд об’єктів, які 
надійшли на експертизу; 2) детальне дослідження. Його ділять на два етапи: 
роздільне дослідження та порівняльне дослідження; 3) оцінка результатів дос-
лідження та формулювання висновків; 4) оформлення матеріалів дослідження.  

Одержавши об’єкти для дактилоскопічного дослідження, перш за все по-
трібно враховувати, що точне розміщення слідів на об’єкті експерту невідоме. 
Тому, щоб уникнути їх знищення або утворення нових слідів, роботу з 
пред’явленими предметами потрібно проводити дуже обережно (в гумових ру-
кавичках). 

Вивчення розвитку дактилоскопічних знань, особливості їх застосування 
у в діяльності органів досудового розслідування та прокуратури є важливими 
так як саме вони дають змогу відтворити події злочину, а в подальшому й роз-
крити скоєне злочинне, протиправне діяння. Дактилоскопічні сліди є однією із 
важливих ланок у ході досудового розслідування, тому що відображають певні 
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особливості рук, рельєфу шкіри й унікальні властивості папілярних узорів. Уся 
ця інформація у сукупності дає органам досудового розслідування ті необхідні 
знання стосовно особи - злочинця і сприяє розкриттю існуючого кримінально-
го правопорушення [3, с. 295] 

Таким чином, дактилоскопічна експертиза залишається найпоширені-
шим видом спеціального дослідження, зважаючи на те, що відбитки пальців 
рук – це «традиційна складова» місця події за багатьма видами злочинів. Крім 
того, вони є джерелом цінної криміналістичної інформації, зокрема про особу, 
що їх залишила, про час та особливості механізму слідоутворення (окремі об-
ставини злочинної події, а також анатомічні і функціональні ознаки певної 
особи). З огляду на це напрям потребує активного розвитку з метою підви-
щення ефективності діяльності експертів. 
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ПРОКУРОРА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

 
В умовах сьогодення Україна зазнає великих змін, через інтегрування рі-

зних сфер функціонування держави, задля приведення їх у відповідність до 
стандартів Європейського Союзу. Тож, у зв’язку з цим, законодавство України 
набуває все більше «новел». Однією з них є зміна норм кримінального проце-
суального Закону. Було впроваджено новий підхід до визначення статусу та 
повноважень суб’єктів кримінального процесу, взаємовідносин між ними, що 
обумовило подальше внесення змін до низки законів, які регламентують дія-
льність правоохоронних органів. Метою таких змін була оптимізація діяльнос-
ті таких органів у нових умовах. Це стосувалося й прокурора як учасника кри-
мінального процесу. 

У Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних право-
вих інститутів на 2015–2020 роки, схваленої Указом Президента України від 
20 травня 2015 року № 276/2015, було звернено увагу на «приведення повно-
важень та діяльності органів прокуратури до європейських стандартів» [4]. 

Щодо реформування діяльності органів прокуратури можна погодитись з 
думкою В.М. Кравчука, який виокремив такі основні складові досягнення від-
повідної реформи: 1) прокуратура України вже не матиме спільних ознак з 
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прокуратурою радянського типу; 2) закладення нової функціональної ідеології 
прокуратури, зокрема «підтримання прокурором публічного обвинувачення в 
суді»; 3) 90 % повноважень прокуратури стосуватиметься кримінально-
правової сфери [5, с. 162]. 

Країни-члени Європейського Союзу визначають прокурорів як тих, що 
представляють органи державної влади, які від імені всього суспільства і в пу-
блічних інтересах гарантують застосування права там, де порушення закону 
тягне за собою кримінально-правову санкцію, враховуючи як права людини, 
так і необхідність ефективної системи кримінальної юстиції. Україна визнає 
нормативну модель прокурорської діяльності як таку, що спрямована на забез-
печення охорони прав та законних інтересів учасників кримінального прова-
дження, законності кримінальної процесуальної діяльності слідчих та операти-
вних підрозділів, що обумовлює широкий спектр повноважень прокурора, 
якими він наділений у кримінальному провадженні. Згідно з чинним криміна-
льним процесуальним законодавством України, саме на прокурора поклада-
ється обов’язок організації процесу досудового розслідування, визначення йо-
го напрямів, координації проведення процесуальних дій, забезпечення дотри-
мання під час кримінального провадження вимог законів України. Взагалі, 
права і обов’язки прокурора складають його повноваження, а повноваження в 
свою чергу допомагають реалізувати функції прокурора, які покладені на ньо-
го в межах завдань кримінального процесу.  

Основні функції прокурора закріплені у ст.131-1 Конституції України та 
ст.2 Закону України «Про прокуратуру». Ними є: функція процесуального ке-
рівництва, державного обвинувачення, нагляду за додержанням законів та 
правозахисна функція. В сукупності вони забезпечують досягнення мети кри-
мінального процесу [1;3].  

Прокурор під час кримінального провадження, в залежності від його стадії, 
виконує різні обов’язки. На стадії досудового розслідування прокуратурою орга-
нізовується процесуальне керівництво таким розслідуванням, вирішуються від-
повідно до закону інші питання, які виникають під час кримінального процесу, а 
також відбувається нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими ді-
ями органів правопорядку. Відповідно до положення чинного КПК України є но-
вела щодо участі прокурора на стороні обвинувачення на всіх стадіях криміналь-
ного провадження [2]. Так, самостійним етапом діяльності прокурора є встанов-
лення особи, яка вчинила злочин та збирання достатніх доказів для встановлення 
її винуватості. Закінчується цей етап складанням або затвердженням письмового 
обвинувального акта прокурором. В такому випадку, дії прокурора та рішення, 
що ним приймаються, з моменту звернення до нього слідчого з обвинувальним 
актом чи іншим підсумковим процесуальним документом за результатами про-
веденого досудового розслідування, і до початку судового засідання є зазначеним 
самостійним етапом. Ця діяльність фактично здійснюється на межі двох стадій 
кримінального провадження: вона завершує стадію досудового розслідування та 
забезпечує початок стадії підготовчого провадження.  

Слід зазначити, що діяльність прокурора на етапі закінчення досудового 
розслідування має комплексний і багатогранний характер, а її зміст визнача-
ється правовою природою процесуального статусу прокурора як специфічного 
учасника кримінального провадження. З однієї сторони, прокурор продовжує 
виконувати наглядову функцію під час досудового розслідування, досліджую-
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чи матеріали на етапі його закінчення, у тому числі з точки зору наявності чи 
відсутності підстав для прийняття одного з передбачених ч. 2 ст. 283 КПК 
України рішень, а з іншої сторони, прийнявши рішення про звернення до суду 
з обвинувальним актом, клопотанням про звільнення особи від кримінальної 
відповідальності, про застосування примусових заходів медичного або вихов-
ного характеру, прокурор бере на себе функції підтримання державного обви-
нувачення, представництва інтересів громадянина або держави в суді.  

Тому, можна зробити висновок, що у судовому провадженні характер 
повноважень прокурора у порівнянні з повноваженнями під час здійснення до-
судового розслідування змінюється. Він не здійснює процесуальне керівницт-
во, не дає вказівки, обов’язкові для виконання. Але, вправі звертатись до суду 
із клопотаннями, висловлювати свою думку (позицію) з тих чи інших питань, 
що досліджуються судом. Тобто результати здійснення прокурором своїх пов-
новажень у такому випадку загалом мають рекомендаційний характер.  

На прокурора законодавчо покладені державні обов’язки. У зв’язку із 
цим зазнають певних змін повноваження прокурора в суді, проміжні цілі та за-
вдання його діяльності, у тому числі як суб’єкта доказування.  

Аналізуючи наукові дослідження, можна стверджувати, що у доктрині 
кримінального процесу існують форми участі прокурора у кримінальному прова-
дженні, завдяки яким він реалізує свої повноваження. І що стосується доказуван-
ня, то прокурор його здійснює шляхом безпосередньої участі у збиранні та пере-
вірці доказів та оцінюючи докази під час вивчення матеріалів кримінальних про-
ваджень, що надходять до нього від слідчого. З приводу цього А.І. Палюх визна-
чає форми участі прокурора у доказуванні як особливі способи здійснення ним 
пошуково-пізнавальної діяльності, що полягають у здійсненні безпосередньо 
прокурором слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій або даванні вказі-
вок чи доручень слідчому, керівнику органу досудового розслідування, операти-
вному підрозділу, спрямованих на збирання, перевірку доказів з метою встанов-
лення обставин, які підлягають доказуванню під час кримінального провадження 
[6, с. 62]. Тому, до безпосередніх форм участі у доказуванні належать ті, де про-
курор особисто бере участь в отриманні доказів, а до опосередкованих – ті дії, де 
він реалізує свої процесуальні повноваження як процесуальний керівник досудо-
вого розслідування кримінального правопорушення. 

На теперішній час, за чинним кримінальним процесуальним законодав-
ством прокурор не може здійснювати самостійно доказування в повному обся-
зі під час досудового розслідування. Рахунов Р.Д. висловлював заперечення 
проти закріплення за прокурором цього повноваження, бо у такому разі він бе-
ре на себе роль слідчого, а нагляд за розслідуванням справи перестає функціо-
нувати [7, с. 154-155]. В даному випадку доцільність аналізу форм участі про-
курора у досудовому кримінальному провадженні обґрунтовується тим, що 
прокурор наділений повноваженнями, які стосуються доказування і у стадії 
судового провадження. Відповідно, відкидати форми участі прокурора у дока-
зувані у стадії судового провадження є абсолютно неприпустимим. 

Отже, об’єм повноважень прокурора у кримінальному провадженні до-
сить великий. Прокурор при здійсненні своєї діяльності у кримінальному про-
вадженні спрямовує свої дії на виконання функцій прокуратури, що визнача-
ються Законом України «Про прокуратуру» та КПК України, а також реалізує 
найбільш типові повноваження, які визначені у теорії компетенції, тобто: ке-



237 

рує, управляє, вирішує, організовує, розробляє, вказує, координує, нормує, бе-
ре участь, контролює та забороняє [124, с. 49-53]. 

Враховуючи вищенаведене, прокурор як самостійний учасник криміна-
льного провадження (процесуальний керівник досудового розслідування, сто-
рона обвинувачення), здійснюючи свою кримінально-процесуальну діяльність, 
реалізує законодавчо закріплені функції на різних стадіях кримінального про-
цесу. Починаючи з його участі в досудовому розслідуванні та закінчуючи уча-
стю в судовому засіданні як сторона обвинувачення і контролем за подальшим 
додержанням законності винесення вироку судом. У зв’язку з інтегруванням 
норм законодавства до вимог європейських стандартів, повноваження проку-
рора були змінені в контексті його процесуального статусу. Він буде їх реалі-
зовувати, в більшості випадків, тільки у сфері кримінального провадження. 
Тому, на сьогодні, прокурор відіграє дуже важливу роль під час всього кримі-
нального процесу, так як від його діяльності на кожному з попередніх етапів 
залежить подальший розвиток наступних. 
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ОРГАНІЗАТОР ЗЛОЧИНУ ЯК СУБ’ЄКТ МАСОВИХ ЗАВОРУ-
ШЕНЬ 

 
Суб’єкту злочину притаманні такі ознаки: це повинна бути фізична осо-

ба, осудна, досягла віку кримінальної відповідальності. 
Виходячи з диспозиції ст. 294 КК України, можемо сказати, що 

суб’єктом масових заворушень можуть бути лише їх організатори і активні 
учасники, які досягли 16-річного віку. Інші особи, які були у натовпі, можуть 
нести відповідальність із 14 до 16 років, якщо вчинили інші злочини: вбивства, 
зґвалтування та деякі інші [1, с.373]. 
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У цій статті ми зупинимося саме на такому спеціальному суб’єкті масо-
вих заворушень, як організатор. 

Так, згідно зі ст. 19 КК УРСР 1960 року організатором визнавалася осо-
ба, яка організувала вчинення злочину або керувала його вчиненням. 

У чинному КК України визначення організатора злочину, закріплене в ч. 
3 ст. 27, є більш детальним: «Організатором є особа, яка організувала вчинен-
ня злочину (злочинів) або керувала його (їх) підготовкою чи вчиненням. Орга-
нізатором також є особа, яка утворила організовану групу чи злочинну органі-
зацію або керувала нею, а також особа, яка забезпечувала фінансування чи ор-
ганізовувала приховування злочинної діяльності організованої групи або зло-
чинної організації». 

Із цих двох понять ми можемо зробити висновок про те, що законодавець 
минулих років дуже звузив поняття організатора злочину, обмежившись лише 
організацією та керуванням злочину, а в чинному кодексі, навпаки, це поняття 
розширене та доповнене поняттями утворення, фінансування, приховування. 

Організатор злочину – це, насамперед, один зі співучасників, поняття, 
ознаки та відповідальність якого розглядаються в межах інституту співучасті у 
злочині. Організатор завжди надає злочину більшої суспільної небезпечності, 
адже злагоджені злочинні дії, організовані й керовані, значно підвищують імо-
вірність досягнення злочинного результату. Організатор злочину – фігура уні-
кальна за ступенем суспільної небезпечності та різноманітності можливих фу-
нкцій, засобів та методів діяльності. Слід зазначити, що ефективність у ви-
критті та притягненні до кримінальної відповідальності організаторів злочинів 
є передумовою, запорукою успішної боротьби з груповою та організованою 
злочинністю в Україні. Адже організатор як головна особа у злочинній групі і 
верхня ланка в ієрархічній структурі злочинної організації є тим фундаментом, 
ліквідація якого спричиняє зруйнування будови злочинного утворення [2, с.4]. 

Організаторська злочинна діяльність являє собою найнебезпечніший вид 
злочинної діяльності, який виявляється в обміркованих, різноманітних, багато-
актних діях особи і зумовлюється певними особистісними властивостями ор-
ганізатора злочину [2, с.4]. 

Щоб впливати на оточуючих людей, залучати їх до злочинної діяльності, 
організувати злочинну групу, розробити план вчинення злочину, власним при-
кладом і авторитетом спонукати інших до злочинних дій, особа повинна бути 
наділена специфічними особистісними рисами, певними психологічними на-
вичками для здійснення організаторської діяльності (організаторськими здіб-
ностями, лідерськими якостями) [2, с.5]. 

Для визначення поняття організатора злочину вважаємо за потрібне про-
аналізувати погляди різних учених. Наприклад, професор А. Н. Трайнін вва-
жав, що роль організатора виражається у створенні злочинного співтовариства, 
у вербуванні його членів, у розробці плану злочинних дій і, нарешті, в керів-
ництві вчиненням злочину. На думку інших авторів, основним недоліком на-
веденого визначення є те, що його формулювання дає підстави вважати: для 
наявності організатора необхідна сукупність усіх наведених ознак. Таке тлу-
мачення занадто звужувало поняття організатора або ж, на думку М. І. Кова-
льова, охоплювало широке коло злочинних дій із підготовки й вчинення зло-
чину кількома особами. Інші науковці проводили фактичне розмежування ор-
ганізаторів і керівників злочину, хоча і не робили різниці між ними в юридич-
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ному сенсі. М. А. Шнейдер вважав, що організатором злочину є особа, яка 
створила злочинне співтовариство або керувала ним. 

Організатор злочину – це особа, яка створила групу, розподілила ролі 
між співучасниками, визначила план злочину, налагодила контакти з іншими 
злочинними групами і т. ін. Також організатором вважається особа, яка керу-
вала вчиненням злочину. Інші автори вважають, що організатором є особа, яка 
не тільки викликає в інших осіб бажання вчинити злочин, а й об’єднує їх, роз-
робляє план вчинення злочинних дій, розподіляє ролі між учасниками злочину 
або здійснює безпосереднє керівництво вчиненням злочину як ватажок, розпо-
рядник діяльності, спрямованої на досягнення злочинного результату. 

З об’єктивного боку діяльність організатора можлива лише в активних 
діях. Це випливає насамперед із терміна «організатор». Організатор – той, хто 
організовує, засновує, налагоджує або впорядковує що-небудь. 

Під словом «організатор» в українській мові також розуміється особа, яка 
має здібності до організаторської роботи. Авторитетний російський мовознавець 
В. І. Даль організатора визначав як упорядника, засновника [3, с.36]. Таким чи-
ном, семантичне тлумачення терміна «організатор» доводить, що діяння органі-
затора злочину можливе лише у формі дії. Як відомо, в кримінальному праві роз-
різняють дії одноактні та багатоактні. У цьому сенсі дія організатора злочину 
завжди багатоактна. Це процес, сукупність певних операцій. Тому стосовно ор-
ганізатора в кримінально-правовій літературі вживається термін «діяльність». 

Дуже влучно охарактеризував роль організатора у злочині О. В. Лохви-
цький: «Організатор – душа злочину; навіть якщо він і не є присутнім при 
вчиненні злочину, то є присутньою його воля, він машиніст, який пустив у хід 
машину». Існує думка, що масові заворушення – це завжди дії агресивного на-
товпу, який спровокований організатором. Тобто організація масових завору-
шень за такого підходу звужується до провокаційних дій. Термін «організову-
вати» означає: створювати, засновувати що-небудь, залучати до цього інших, 
спираючись на них; здійснювати певні заходи громадського значення, розроб-
ляючи їх підготовку і проведення; згуртовувати, об’єднувати кого-небудь з пе-
вною метою, зосереджувати, мобілізувати, спрямовувати когось на що-небудь; 
чітко налагоджувати, належно впорядковувати що-небудь [4, с.479]. 

На думку Г. А. Кригера та П. І. Грішаєва, «організаторами є особи, які 
створюють злочинне співтовариство чи зграю або керують їх діяльністю, а та-
кож особи, які керують підготовкою або вчиненням окремих злочинів». І пер-
ша, і остання частини цього визначення піддавалися критиці в науковій літера-
турі. Так, О. М. Царегородцев вважав, що друга частина наведеного визначен-
ня, де йдеться про організаторів окремих злочинів, значною мірою звужує по-
няття організатора злочину порівняно із законодавчим визначенням та з 
об’єктивною суттю його діянь, адже організатор може не лише керувати вчи-
нення злочину, а й організовує. При цьому автор наголошує на слові «органі-
зовує», уточнюючи, що воно передбачає вербування співучасників, їхнє 
об’єднання, розробку злочинного плану, розподіл ролей між співучасниками, 
визначення способів і засобів вчинення злочину і т. ін.  

Дії організатора злочину можуть об’єднувати кілька форм організатор-
ської діяльності, а можуть включати лише якусь одну. 

Функції організації та керівництва злочином чи злочинним угрупован-
ням здійснює одна особа – організатор. Проте вчені практично закріпили в 
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юридичній літературі поряд із поняттям організатора поняття «керівник». 
Причому, як правило, автори не приділяють уваги питанню щодо відмінності і 
співвідношення понять організатора і керівника злочину [2, с.56]. 

Оскільки організатори часто поєднують в одній особі організатора і ке-
рівника, то в законі не робиться різниці між тими та іншими, вони завжди зга-
дуються разом, але функції їх можуть бути відокремлені. 

Особливо часто замість поняття організатора вживають термін «лідер», 
«авторитет». Термін «лідер», як правило, використовують, аналізуючи форму-
вання злочинних груп, або розглядаючи такий склад злочину, як організація 
масових безпорядків. 

Отже, організатoром злoчину вважають ту осoбу, якa оргaнізовує 
здійснeння злoчинної діяльнoсті або ж кeрує підгoтовкою для вчинeння такого 
діяння. Організатoром мoжна такoж ввaжати людину, яка ствoрила злoчинну 
групу та (абo) oрганізацію та кeрувала ними, абo ж людину, щo здійснювaла 
фінансoве зaбезпечення тaкої злочиннoї діяльнoсті. 

Ствoрюючи злoчиннe угрупувaння oрганізатoр мaє нa мeтi oб’єднaння 
дeкiлькох oсiб для дoсягнeння поставлених цiлeй, супрoвoджується цe 
зaздaлегiдь придумaним плaнoм дiй, тaктики тa стрaтeгії. Як iнiціатор 
здiйснeння кримiнальнoго кaрaнoго дiяння oрганiзатор чaстo силoю свoгo 
aвтoритету схиляє учaсникiв дo вчинення дiй, якi вoни нe зaвжди хoчуть 
викoнувaти, нaйчaстіше цe всe кeрується сувoрoю дисциплінoю в oб’єднaнні. 
Дiї oргaнiзатора злoчину зaвжди вчиняються з прямим умислoм. 
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ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОГО СУБ’ЄКТА ЗЛОЧИНУ 
 
Жоден склад злочину не може обійтися без такого обов’язкового елеме-

нта як суб’єкт, адже без нього було б неможливе вчинення самого суспільно 
небезпечного діяння, настання кримінальної відповідальності і, крім того, ви-
никало б питання хто є ключовою фігурою злочину. Відповідно до ч. 1 ст. 18 
Кримінального кодексу (далі – КК) України суб’єктом злочину визнають фізи-
чну осудну особу, яка вчинила злочин у віці, з якого може наставати криміна-
льна відповідальність [1]. Однак, суб’єкт злочину як кримінально-правовий ін-
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ститут є неоднорідним, саме тому у ньому можна виокремити певні види. Так, 
в теорії кримінального права прийнято вважати, що частина вищезазначеної 
статті описує загальний суб’єкт, але, окрім нього, виділяють ще й спеціальний 
суб’єкт злочину, який залишає за собою низку дискусійних питань. 

Проблемні питання, пов’язані зі спеціальним суб’єктом злочину рогля-
далися великою кількістю авторів. Такі учені як П. П. Андрушко, М. І. Хавро-
нюк, М. І. Бажанов, О. М. Костенко, А. М. Бойко, А. С. Осадча, В. Я. Тацій, В. 
І. Борисов та ін. вивчали особливості кримінальної відповідальності спеціаль-
них суб’єктів злочинів. 

Актуальність даної теми пов’язана з необхідністю ефективної боротьби 
зі злочинністю, оскільки наразі відбувається розбудова української державнос-
ті на основі концепцій демократичної і правової держави. До того ж, Україна 
взяла курс на євроінтеграцію і глобалізацію законодавства. Кримінальне зако-
нодавство захищає права, свободи громадян, а також інтереси суспільства від 
злочинних посягань. Проте, такий захист ускладнюється через те що залиша-
ються не визначеними ознаки спеціального суб’єкта злочину, їх зміст, не 
з’ясовано функціональне призначення спеціального суб’єкта, його вплив на 
криміналізацію та ін. Крім того, деякі науковці, проаналізувавши норми кри-
мінального законодавства України, зазначають що в Загальній частині нарахо-
вується приблизно 50 % складів злочинів із спеціальним суб’єктом, а у Спеці-
альній – 80 %. Як зазначає А.В. Ландіна наразі прослідковується тенденція 
спеціалізації підстав кримінальної відповідальності шляхом збільшення кіль-
кості складів злочинів із спеціальним суб’єктом [2, с. 60]. 

Спеціальним суб’єктом злочину відповідно до ККУ є фізична осудна 
особа, яка вчинила у віці, з якого може наставати кримінальна відповідаль-
ність, злочин, суб'єктом якого може бути лише певна особа [1]. Кожному спе-
ціальному суб’єкту притаманні певні ознаки, які допомагають відрізнити його 
від загального. Таким чином, крім обов’язкових загальних ознак, таких як осу-
дність фізичної особи, досягнення нею певного віку, виділяють ще й додаткові 
спеціальні ознаки, які зазначаються в статтях Особливої частини КК [3, с. 142]. 
Саме завдяки додатковим ознакам можливе обмеження притягнення до кримі-
нальної відповідальності за вчинення злочину інших осіб, яким такі ознаки не 
притаманні. Можна зробити висновок, що суб’єкт вважається спеціальним че-
рез те що норми кримінального законодавства передбачають ряд злочинів, які 
може вчинити лиже спеціальний суб’єкт, і, як наслідок, тільки він нестиме 
кримінальну відповідальність за відповідною статтею. 

У разі відсутності хоча б однієї із загальних ознак суб’єкта, склад злочин 
буде неможливо визначити. Проте за відсутності ознак спеціального суб’єкта 
злочину у вчинюваному можливі декілька варіантів подальшого розвитку по-
дій: кримінальна відповідальність може виключатися повністю за відсутністю 
складу злочину; може змінитися кваліфікація злочину з однієї статті КК на ін-
шу; кримінальна відповідальність наставатиме на загальних підставах за відсу-
тністю ознак спеціального суб’єкта, тобто жодним чином не впливатиме на 
кримінальну відповідальність [4]. 

Велика кількість науковців по різному визначають і групують ознаки 
спеціального суб’єкта. Так, М.І. Хавронюк поділяє ознаки за їх змістом на чо-
тири великі групи, вони вказують на: 
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1) фізичні властивості суб’єкта. Сюди можна віднести його вік, стан здо-
ров’я та ін. Наприклад, можна виокремити повнолітню особу як спеціального 
суб’єкта ,особу, яка хворіє на венеричну хворобу тощо. 

2) його правовий і соціальний статус. Ця ознака відображає громадянст-
во, професію, наявність судимості, вид діяльності тощо. Таким чином, спеціа-
льним суб’єктом може бути іноземець, громадянин України, військовослужбо-
вець, суддя та ін. 

3) взаємовідносини суб’єкта з потерпілим та іншими особами. Вони мо-
жуть перебувати у родинних відносинах (батько, мати, опікун тощо), службо-
вих (підлеглий, начальник) або інших. 

4) роль у злочинній діяльності (організатор, співвиконавець, пособник, 
підбурювач, активний учасник тощо) [5, с. 143]. 

Разом з тим, А.А. Вознюк надає нам більш широкий перелік ознак спеці-
ального суб’єкта, а саме:  

- стан здоров’я (суб’єктом є особа, яка заражена вірусом імунодефіциту 
людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби – ст. 130 КК); 

- громадянство (суб’єктом державної зради є громадянин України – ст. 
111 КК); 

- професія (суб’єктом ненадання допомоги хворому є медичний праців-
ник – ст. 139 КК); 

- відношення до військової служби (суб’єктом злочинів, які зазначені у 
Розділі XIX КК є військовослужбовець); 

- службове становище (Розділ XVII КК визначає суб’єктом злочинів 
службову особу); 

- певне становище (суб’єктом втечі з місця позбавлення волі або з-під 
варти є особа, яка відбувала покарання у виді позбавлення волі або арешту – 
ст. 393 КК); 

- судимість ( суб’єктом хуліганства відповідно до ч. 3 ст. 296 КК є особа, 
яка раніше була судима за хуліганство); 

- участь у кримінальному процесі (суб’єктом введення в оману суду або 
іншого уповноваженого органу є свідок, потерпілий, експерт, оцінювач, пере-
кладач – ст. 384 КК); 

- родинні відносини з потерпілим (суб’єктом ухилення від сплати аліме-
нтів на утримання дітей відповідно до ст. 164 КК є батьки дітей); 

- службові або інші відносини з потерпілим (суб’єктом примушування до 
вступу в статевий зв’язок є особа, від якої потерпіла особа матеріально або 
службово залежна – ст. 154 КК) [6, с. 87]. 

А. А. Васильєв має схожу думку з А. А. Вознюк щодо класифікації ознак 
спеціального суб’єкта у відповідні групи. Однак, він окремо виділяє особливе 
відношення до потерпілого, яке характеризує суб’єктів таких злочинів, як за-
лишення в небезпеці – ст. 135 ККУ, втягнення неповнолітніх у злочинну дія-
льність – ст. 304 КК [7, с. 624]. А. В. Ландіна виокремлює додатково психо-
фізіологічні ознаки – стан вагітності, стан сп’яніння, примус. 

Необхідно відмітити, що зазвичай додаткові ознаки спеціального 
суб’єкта зазначаються у диспозиції відповідної норми Особливої частини КК, 
або логічно витікають із її змісту. Однак, окремі положення КК стосуються 
певної групи осіб, які наділені відповідними ознаками, що розміщені у Загаль-
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ній частині. Зокрема, серед обставин, що пом’якшують покарання можна від-
мітити такі ознаки спеціальних суб’єктів, як вчинення злочину неповноліт-
ньою особою, жінкою у стані вагітності, під впливом примусу чи погроз, під 
впливом сильного душевного хвилювання тощо. У свою чергу, такі ознаки як 
рецидив, вчинення злочину особою, яка перебуває у стані алкогольного 
сп’яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних або інших одур-
манюючих засобів обтяжують покарання [8, с. 286]. 

Існують випадки, коли склад злочину залежить від ознак спеціального 
суб'єкта. Останні можуть виступати як одна з підстав криміналізації. А відтак, 
спеціальний суб'єкт буде найважливішою ознакою складу злочину.  

Підбиваючи підсумки, необхідно зазначити, що крім законодавчо закріп-
лених ознак спеціального суб’єкта злочину у ч. 2 ст. 18 КК існують ще й додат-
кові спеціальні ознаки, які класифікуються науковцями по різному, і за відсутно-
сті яких особу не може бути притягнено до кримінальної відповідальності. Крім 
того, немає можливості чітко визначити саме коло злочинів, які здійснюються 
спеціальним суб’єктом, тому їх кількість з плином часу безперечно зростає. 
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ЮРИДИЧНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ 
КВАЛІФІКАЦІЇ 

 
Проблемні аспекти кримінально-правової кваліфікації злочинів посіда-

ють особливе місце в науці кримінального права, оскільки саме кваліфікація 
злочину виступає одним із найбільш складних завдань в правозастосуванні в 
межах кримінального права. При цьому, жодна будь-яка інша правозастосовча 
діяльність не вимагає врахування надзвичайно значної кількості конкретних 
обставин вчиненого суспільно-небезпечного діяння, а також такого доскона-
льного знання кримінального законодавства, яке передбачає відповідальність 
за його вчинення.  
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Від правильної кваліфікації злочину залежить доля обвинуваченого і як 
наслідок санкція, яка буде застосована до нього. Тому, зважаючи на ту обстави-
ну, що кваліфікація суспільно-небезпечних діянь, передбачених Кримінальним 
кодексом України, є головним питанням здійснення кримінального проваджен-
ня, а також одним з ключових етапів застосування кримінально-правової норми, 
стає цілком очевидно, що кваліфікація злочинів фактично виступає базовим по-
няттям у кримінально-правовій літературі та слідчій і судовій практиці. 

Кримінально-правова кваліфікація за своїм змістом, сутністю та значен-
ням виступає ключовою частиною процесу застосування кримінально-
правових норм [1, с. 171]. Форми закріплення результатів кримінально-
правової кваліфікації у процесуальних документах відображені в формулі ква-
ліфікації, в юридичному формулюванні обвинувачення, які відображають но-
рми кримінального закону, якими встановлена відповідальність за вчинене 
злочинне діяння. У цьому формулюванні словами відображається зміст обви-
нувачення, що пред'явлене особі, – тобто практично вказується, у вчиненні 
якого злочину чи яких злочинів обвинувачується особа [2, с. 140]. 

Формулювання звинувачення дозволяє усунути певну неконкретність, яка 
може мати місце у формулі кваліфікації. Адже у формулюванні звинувачення 
формула кваліфікації не лише розшифровується (тобто в ній називаються нор-
ми, які формулою кваліфікації лише позначені), а й конкретизується, оскільки в 
ній вказуються лише ті ознаки діяння, які мають місце в даному випадку, а та-
кож вказуються кваліфікуючі ознаки, передбачені «попередніми» частинами ці-
єї ж статті. Проте, формулювання обвинувачення не замінює формулу кваліфі-
кації, а використовується разом із нею в найбільш об'ємних і важливих проце-
суальних документах – постанові про пред'явлення обвинувачення, обвинува-
льному висновку, постанові про віддання до суду, вироку [2, с. 141].  

Основною категорією, яка визначає юридичне закріплення кваліфікації є 
формула кваліфікації.  

Формула кваліфікації – це конкретна вказівка на статті Особливої, а в 
деяких випадках і Загальної частини Кримінального кодексу України, якими 
передбачене вчинене діяння, шляхом використання скорочених, умовних поз-
начень. Вона становить собою сукупність цифрових та буквених позначень, 
які вказують на статті (а також їх частини та пункти) Загальної та Особливої 
частини кримінального закону, за якими кваліфікується діяння [3, с. 130]. 

Варто відмітити, що формула кваліфікації, щоб була зрозумілою і підда-
валася розшифруванню, має складатися з дотриманням відповідних правил. 
Загальні вимоги до формули кваліфікації такі: 

1) в ній має бути чітко визначений кримінальний закон, за яким кваліфі-
кується діяння. В Україні це Кримінальний кодекс України з його загальнові-
домим скороченням – КК; 

2) якщо стаття КК поділена законодавцем на кілька частин або пунктів, 
слід вказати структурну частину відповідної статті. Наприклад: ч.4 ст.185 КК 
(крадіжка, вчинена у великих розмірах); п.1, 6 ч.2 ст.115 КК (умисне вбивство 
двох або більше осіб, вчинене з корисливих мотивів) [4]; 

3) при необхідності потрібно зробити посилання на статті Загальної час-
тини КК: якщо має місце готування до злочину, то при кваліфікації потрібно 
послатися на ч.1 ст.14 КК та на статтю Особливої частини КК, яка передбачає 
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відповідний закінчений злочин (наприклад: ч.1 ст.14, ч.3 ст.185 КК України; 
якщо має місце замах на злочин, то залежно від його виду (закінчений чи неза-
кінчений) потрібно посилатися на ч.2 або ч.3 ст. 15 КК) та на відповідну стат-
тю Особливої частини КК (наприклад: ч.2 ст.15 КК, ч.3 ст.185 КК України); 
якщо злочин вчинений у співучасті – і це не «співучасть особливого роду», яка 
прямо передбачена статтею Особливої частини КК, то при кваліфікації слід 
вказати частину ст.27 КК, яка передбачає діяльність співучасника того виду, 
діяння якого кваліфікуються, або ж частину ст.28 КК, яка передбачає форму 
співучасті, в якій вчинено злочин, який кваліфікується (наприклад: ч.5 ст.27, 
ч.3 ст.185 КК України; ч.3 ст.28, ч.2 ст.192 КК України) [4]; 

4) у формулі кваліфікації належить правильно розставити розділові зна-
ки, записати її так, щоб уникнути неясності чи двозначності: якщо має місце 
множинність злочинів, то кожна стаття Особливої частини має бути відокрем-
лена крапкою з комою; посилання на статті Загальної частини відокремлюють-
ся від статті Особливої частини комою; посилання на статтю Загальної части-
ни здійснюється окремо щодо кожної із статей Особливої частини КК (напри-
клад: ч.2 ст.15, ч.2 ст.194; ч.3 ст.15, ч.1 ст.134; ст. 138 КК України; 

5) формула кваліфікації щодо кожної особи записується окремо [5, с. 135]. 
Крім того, для юридичного закріплення кваліфікації необхідним є фор-

мулювання обвинувачення, яке слід розуміти, як словесне посилання на ті 
кримінально-правові норми, які відображено у формулі кваліфікації. Форму-
лювання обвинувачення дозволяє усунути певну неконкретність, яка може ма-
ти місце у формулі кваліфікації (наприклад, пов'язана із наявністю альтернати-
вних основних чи кваліфікуючих ознак складу злочину) [1, с. 172]. 

Таким чином, юридичне закріплення кримінально-правової кваліфікації 
відображено в формулі кваліфікації та юридичному формулюванні обвинува-
чення, що чітко відображають норми кримінального закону, якими встановле-
на відповідальність за вчинене злочинне діяння. 

Юридичне закріплення кримінально-правової кваліфікації відображено в 
формулі кваліфікації та юридичному формулюванні обвинувачення, що чітко 
відображають норми кримінального закону, якими встановлена відповідаль-
ність за вчинене злочинне діяння. 

Формула кваліфікації – це конкретна вказівка на статті Особливої, а в деяких 
випадках і Загальної частини Кримінального кодексу України, якими передбачене 
вчинене діяння, шляхом використання скорочених, умовних позначень. 

Юридичне формулювання обвинувачення – це словесне посилання на ті 
кримінально-правові норми, які відображено у формулі кваліфікації. 
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НОРМА ПРАВА: ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВНІ ОЗНАКИ 
 
Неможливо уявити людське суспільство без регулювання поведінки лю-

дей за допомогою певних зразків, моделей, масштабів. Сукупність, система 
певних норм формує певний правовий інститут, підгалузь, галузь права, право 
в цілому. Так в результаті багаторазового повторення, виникають норми, на які 
в майбутньому орієнтується суспільство. Норма права, як загальнообов’язкове 
правило, лежить в самій основі і конкретно-регулятивного впливу права на су-
спільні відносини. Норма права має складну структуру, насамперед – ядро, на-
вколо якого «обертаються» її елементи і з’являються її ознаки. Виділити нор-
му права з тої оболонки, якою вона окутана в процесі своєї появи не так прос-
то, тому, що норма права може збільшуватись, ділитись та видозмінюватись.  

Норма права – це загальнообов’язкове, формально визначене, встановле-
не або санкціоноване державою правило поведінки, що є регулятором суспіль-
них відносин, яке офіційно закріплює міру свободи і справедливості відповід-
но до суспільних, групових та індивідуальних інтересів (волі) населення краї-
ни, забезпечується всіма заходами державного впливу, аж до примусу. Норма 
права є самостійним явищем та має свої специфічні ознаки, які відрізняють її 
від інших соціальних норм.  

Єдина у системі соціальних норм, створена (санкціонована або видана) дер-
жавою, є офіційним виразником державної волі суспільства. Це означає те, що но-
рма права створюється саме державою, є виразником її волі і волі суспільства. 

Норма права являє собою владне загальнообов’язкове право відносно до-
зволеної та забороненої поведінки людей (є правилом регулятивного характеру). 
Тобто, норма права є обов’язковим правилом для всього суспільства в цілому, за 
недотримання і невиконання якого слідує юридична відповідальність. За допомо-
гою цієї ознаки, норма права установлює певний порядок у суспільстві. 

Норма права є формально визначеною – санкціонується або видається дер-
жавою у конкретній, визначеній правовій формі, яка є документальною, напри-
клад, у формі закону. Крім того, формальна визначеність пов’язується зі специ-
фічною структурою норми права. Ця ознака вказує на те, що кожен громадянин 
може вільно ознайомитись із нормами права та порядком їх дотримання і вико-
нання в різних формах – законах, нормативно-правових актах тощо. 

Норма права видається уповноваженими суб’єктами в межах їх компете-
нції та відповідно до визначеної процедури, тобто створюється у суворо вста-
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новленому порядку. Тобто норми права мають видаватися лише певними осо-
бами з конкретними повноваженнями, відповідно формально визначеного по-
рядку та процедури виконання. 

Норма права єдина у системі соціальних норм, виконання якої забезпе-
чується силою державного примусу. Тобто, норма права є загальноо-
бов’язковою для всіх учасників правового спілкування; слугує керівництвом 
дії, не підлягає осуду та обговоренню. 

Норма права є не просто соціальним регулятором, а державним регуля-
тором суспільних відносин. Тобто вона регулює відносини в суспільстві між 
суб’єктами правовідносини, встановлює певні правила дозволеної поведінки, 
згідно яких мають відбуватись відносини. 

Норма права є єдиною серед соціальних норм, вплив якої на суспільні 
відносини викликає юридичні наслідки, гарантом яких є держава. В разі неви-
конання і недотримання норм права виникають певні наслідки – юридична ві-
дповідальність, що закріплена в нормативно-правових актах. Це гарантується 
державою, тобто порядок і процедура покарання проводиться конкретними ор-
ганами – судами, правоохоронними органи тощо. 

Норма права офіційно закріплює рівень свободи та справедливості від-
повідно до суспільних, групових та індивідуальних інтересів населення держа-
ви. Тобто є межі дозволеної поведінки для суспільства, що не завдає шкоди 
населенню. 

Норма права має чітко виражену структуру, складається з конкретних 
елементів (гіпотеза, диспозиція, санкція). Кожен із цих трьох елементів має 
своє значення для норми права. Гіпотеза вказує на умови, обставини, з настан-
ням яких норма права починає діяти, тобто є передумовою дії норми права. 
Диспозиція – визначає правила поведінки, згідно з якими повинні діяти учас-
ники правовідносин. Санкція – структурний елемент норми права, що перед-
бачає наслідки порушення правової норми, визначає вид та межі юридичної 
відповідальності для порушника приписів правової норми. 

Таким чином, норма права відіграє важливу роль для громадянського сус-
пільства, так як є складовою частиною права – регулятора суспільних відносин. 
Ознаки норми права відображають її важливе загальнообов’язкове значення. Но-
рма права та її ознаки є обов’язковою складовою громадянського суспільства, без 
яких існування суспільства взагалі є неможливим. Норма права є мірою волі і 
справедливості; є результатом владної діяльності держави, що полягає в узагаль-
ненні і систематизації типових конкретних правовідносин, що виникають у сус-
пільстві; має завжди загальний характер, тобто це таке розпорядження, що адре-
соване до необмеженого числа індивідуально невизначених суб’єктів і розрахо-
вано на багаторазовість застосування при визначених життєвих обставинах. 
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ВИХОВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ У СУЧАСНІЙ 
УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ 

 
Кожен із нас хоче жити в державі, де панує закон. Людина, яка працює, 

розвивається в фізичному й духовному плані, постійно знаходиться в оточенні 
інших людей, не повинна порушувати закон, адже це може нашкодити всьому 
суспільству. Саме тому питання правової освіти є надзвичайно актуальним у 
наш час. 

Питання формування правової свідомості й правової культури як скла-
дових мети правової освіти вивчали Г. Васянович, В. Владимирова, М. Горо-
диський, Д. Грубіч, А. Губа [4]. 

Правове виховання – це виховна діяльність навчального закладу, сім’ї, 
правоохоронних органів, що спрямована на формування правової свідомості та 
навичок і звичок правомірної поведінки школярів [1]. Метою правового вихо-
вання є становлення активної позиції учнів щодо прав і свобод людини, забез-
печення необхідних теоретичних і практичних матеріалів для набуття досвіду 
громадської взаємодії.  

Школа є місцем, де діти проводять досить багато часу, там формується 
колектив, який можна вважати своєрідною моделлю суспільства. Безумовно, в 
класі існують правила і норми, яких учні повинні дотримуватися. Знання прав 
і обов’язків позитивно впливає на формування особистості. Так, в учнів фор-
мується уявлення про життя в суспільстві, розвивається критичне мислення, 
вони набувають соціального досвіду [2]. Формується активна громадська по-
зиція, що породжує почуття нетерпимості до неправомірної поведінки.  

На думку науковців (О. І. Вишневський), становлення правової свідомо-
сті, — один з основних напрямів формування громадянина. У сім'ї та в школі 
дитина повинна не тільки навчитися поважати закони, відстоювати свої права 
та свободи, але й поважати чужі, толерантно ставитись до чужих поглядів, ша-
нувати права інших на самовираження, власні культурні цінності, вибір кон-
фесій, участь у політичному житті тощо. Все це надзвичайно важлива сфера 
виховання, передусім з точки зору потреб державотворення. 

Таким чином, учні мають розуміти, що правові норми визначають відно-
сини в суспільстві та взаємодію людей між собою. Ми можемо попередити по-
яву конфлікту та кримінального покарання, дотримуючись правових норм. 
Свідомий громадянин керується такими правовими почуттями як справедли-
вість і відповідальність, які не дозволяють порушувати закон. За відсутності 
цих почуттів людина піддається впливу власних емоцій (наприклад, гнів, 
страх), що може призвести до ситуативної поведінки.  

Також важливим аспектом у здобутті правових знань є ознайомлення з 
правовою культурою. Правова культура об’єднує знання законів та поведінку, 
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узгоджену з законами [3]. У школах доцільно використовувати превентативну 
роботу. Вчитель підбирає такі методи подачі інформації, які попереджують фор-
мування морального зла. Можна використовувати різні практичні прийоми. На-
приклад, запросити представників правоохоронних органів для профілактичної 
бесіди або змоделювати ситуацію, в якій учні самі зрозуміють, що правопору-
шення є негативним досвідом для кожної особи та для суспільства в цілому.  

Звичайно, формування правової культури передбачає використання не-
гативних прикладів. Проте, не варто їми зловживати, щоб у дітей не сформу-
валася думка, що весь навколишній світ – це суцільна загроза і правопорушен-
ня. Варто домогтися колективного осуду неправомірної поведінки й розуміння 
необхідності дотримання законів і правил у повсякденному житті.  

Незнання законів не звільняє від відповідальності. Необхідно зіставляти 
свої вчинки з нормами права. Учні мають навчитися давати правову оцінку 
конкретному правопорушенню. Ми впевнені, що такі знання допоможуть по-
передити безліч злочинів, скоєних неповнолітніми.  

Правове виховання в освітніх закладах також включає ознайомлення уч-
нів, які є неповнолітніми, з Конвенцією про права дитини. Дитиною вважають 
кожну людську істоту до досягнення 18-річчя [1]. Щороку проводяться правові 
заходи, присвячені Всеукраїнському дню прав людини, 55-річчю Загальної 
Декларації прав людини, 45-річчю Декларації прав дитини ООН, 15-річчю 
Конвенції ООН про права дитини, 60-річчю ООН.  

Ми вважаємо, що правове виховання в навчальних закладах є запорукою 
створення демократичної держави, в якій всі громадяни будуть дотримуватись 
законів та поважати права і свободи оточуючих.  
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МУСУЛЬМАНСЬКЕ ПРАВО: ПЕРІОД СТАНОВЛЕННЯ 
 
Насьогодні у сучасному світі відбуваються такі процеси, які неможливо 

було уявити раніше. Це глобалізація, інтернаціоналізація. У зв’язку з цим до-
речно вивчати різні правові системи, навіть ті, які докорінно відрізняються від 
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романо-германської. У мусульманській правовій системі, на відміну від євро-
пейських правових систем, релігійний аспект є основоположним у формуванні 
права мусульманських країн, тоді як в європейських країнах цей аспект є вто-
ринним і не має особливого впливу на право. Однією з впливових правових 
систем є система мусульманського права. 

Мусульманська правова система (шаріат), виникла в межах Арабського 
халіфату. Процес її розвитку безпосередньо був пов’язаний з еволюцією араб-
ської держави, яка переформувалася від релігійної невеликої патріархальної 
громади на початку VII ст. до найбільшої імперії VIII-X ст. під час правління 
династій Омейядів та Аббасидів [1, с. 11]. 

Як система правових норм мусульманське право постало не одразу. На 
перших етапах розвитку мусульманської громади та ісламського віросповідан-
ня юридичні правила поведінки не мали відмінних ознак від інших. У той час 
богослов’я мусульман та правознавство тісно перепліталися між собою. Мусу-
льманське право надає глибокого розвитку історії та закону ряду країн Сходу. 
Сфера дії як юридичний та ідеологічний чинник у наш час має широке розпо-
всюдження, що визначається тісним зв’язком між ісламом й мусульманським 
правом, як релігійною системою, що має важливе значення для світогляду 
верств населення. Фактично, іслам перебуває у дуже тісному контакті з держа-
вою та законом [2, с. 197]. 

Описуючи виникнення мусульманської правової системи, слід зазначи-
ти, що після краху Арабського халіфату право свого авторитетного значення 
не втратило, навіть набуло «другого дихання». Мусульманська правова систе-
ма почала діяти у низці середньовічних африканських та азіатських країн, які 
визнали іслам як віру. До них відносяться такі країни як, Індія, Єгипет, Отто-
манська Імперія... Шаріат містить у собі багато різних культурних традицій 
країн Сходу й правових звичаїв, які існували ще в доісламській Аравії та на пі-
дкорених арабських територіях. 

Таким чином, формування системи мусульманського права відбувалося в 
VII-X століттях в Арабському халіфаті. У широкому розумінні зміст мусульман-
ського права – це певні правила і норми, які випливають з ісламу, поведінка ві-
руючого населення та покарання за непокірність наказам. Право поширюється на 
конкретно мусульманський народ. Але в країнах, де мусульмани є основною час-
тиною населення, його доповнюють звичаї та закони. В результаті застосовується 
релігійне мусульманське право та право мусульманських держав. 

На початку VIII – в середині X ст., на думку дослідників, шаріат досяг 
свого розквіту завдяки діяльності юристів. Цей етап називався «золотою до-
бою» – період кодифікації та імамів. У X ст. мусульманська правова система 
остаточно постала як самостійна система, пов’язана з релігійними науками. 
Предмет вивчення мусульманського права містить кілька категорій норм: 1. 
Норми права, що характеризують ставлення народу до Аллаха (правила пок-
лоніння та виконання всіх релігійних обов’язків). 2. Норми права, що регулю-
ють відносини між державою та людьми [3, с. 602-603]. 

Однією з характерних рис шаріату в середньовіччі, особливо під час його 
формування, була відносна цілісність. Одночасно з концепцією уявлення одного 
Бога – Аллаха, була затверджена ідея єдиного правового порядку з універсаль-
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ним характером. Крім того, мусульманське право з Аравійського півострова по-
ширилося на нові території. Але на першому плані перебував не територіальний, 
а конфесійний, тобто релігійний, принцип. Тимчасово перебуваючи в будь-якій 
країні, мусульманин був зобов’язаний дотримуватися правил шаріату і залиша-
тися вірним ісламу. З часом перетворення ісламу в одну з основних релігій світу 
сприяло утвердженню шаріату як своєрідної світової системи. 

Останнім часом у жодній із арабських країн, мусульманське право не є 
єдиним дієвим. Але в жодній з них воно не втратило своїх позицій у системі 
дієвих правових норм. Єдиним винятком є Туреччина, де у 20-х роках ХХ ст. 
шаріат у всіх галузях був замінений законодавством буржуазного типу, розро-
бленим на основі західноєвропейських моделей [4, с. 105]. 

Зрештою, вплив права на сучасні правові системи визначається досягну-
тим рівнем культурного та економічного розвитку держави. 

Таким чином, можна зробити висновок, що основи правової системи му-
сульман сформувалися під час становлення та розвитку феодальних відносин в 
Арабському халіфаті у VII – X ст. Це незмінно одна зі складових ісламу. Право 
походить від Аллаха, який відкрив і довів його всьому суспільству через пос-
ланця – Магомета. 
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Історично склалося так, що впродовж багатьох століть територія України 

ділилася між сильними сусідськими державами. Це й обумовило розвиток її дер-
жавності та формування усіх галузей права. Кожна держава, намагаючись врегу-
лювати суспільні відносини у підвладній території за допомогою звичаєвого пра-
ва, нормативних приписів та примусу, беззаперечно мала свій вплив на розвиток 
правової системи України. З давніх часів саме кримінальне право як одне із най-
перших галузей права запроваджувалося на окупованій іноземними державами 
українській території. Адже саме за допомогою сили, примусу та покарань можна 
було досягти обраної мети – зламати непереборне прагнення українського народу 
до незалежності та забезпечити повне масове підкорення населення владним 
приписам іноземної держави та волі пануючого класу.  
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Кримінально-правові відносини на західноукраїнських землях у період авс-
трійського панування регулювалися декількома кримінальними кодексами, які 
поступово приходили на зміну один одному. Водночас характерною особливістю 
накопичення нормативно-правового матеріалу в Австрійській імперії була його 
апробація на галицьких землях. Лише після вдалого завершення експерименту 
певний закон або кодифікований акт запроваджувався в інших підвладних Авст-
рійській імперії землях. Зокрема В. Кульчицький зазначає, що Галичина та Буко-
вина була своєрідним полігоном для апробації австрійського законодавства. Це 
показово, зокрема, щодо кримінального права [1, с. 142-143].  

Як зауважує І. Вушко, що після приєднання Галичини в 1772 році авст-
рійські правителі епохи Просвітництва намагались створити в Галичині абсо-
лютно нову адміністрацію, базовану на австрійських просвітницьких моделях, 
що заперечували доавстрійську домодерну спадщину часів Польщі. Відтак Га-
личина стала простором для експериментів, єдиним регіоном в імперії, де авс-
трійські правителі планували створити зовсім нову адміністрацію, відкинувши 
повністю попередню історичну традицію [2]. 

Загалом робота над кодифікацією кримінального законодавства в Австрій-
ській імперії розпочалася ще у XVIII ст., коли 1768 року було затверджено пер-
ший кримінальний кодекс, який після входження західноукраїнських земель до 
складу Австрійської імперії поширив свою дію на Галичину і Буковину. 

Перший австрійський кримінальний кодекс 1768 року – кримінальне уло-
ження, видане за ініціативою імператриці Марії Терезії (так звана Терезіана) у 
своїх двох частинах урегульовував кримінально-правові відносини в царині про-
цесуального та матеріального права. Проте його чинність на територію Галичини 
було поширено лише через два роки після їх загарбання (у 1774 році) і тільки в 
частині кримінально-процесуального права. Однак дослідження цього криміна-
льного закону дає змогу проаналізувати історію розвитку та становлення кримі-
нального права в Галичині у період панування Австрійської імперії.  

Австрійський кримінальний кодекс 1768 року давав чіткі роз’яснення 
поняття конкретного злочину та, відповідно, передбачав їх класифікацію. 

Загалом усі злочини поділялися на публічні та приватні. До публічних 
належали злочини проти релігії, корони і держави, а також посадові злочини; 
до приватних – вбивство, крадіжка, статеві злочини, злочини проти моралі та 
сімʼї тощо. Нововведенням цього кодексу було встановлення покарання за 
злочини, вчинені шляхом друку (пасквілі, карикатури тощо). У кодексі, крім 
загальних правопорушень, було передбачено підстави для порушення кримі-
нальних справ та підстави для ведення допитів з використанням тортур. І хоча 
кодекс скасовував найжорстокіші види покарань (утоплення, розірвання кінь-
ми, поховання живим), проте зберігав смертну кару, яка реалізовувалася через 
спалення, четвертування, колесування, повішення, відрубування голови. Та-
кож цей кодекс передбачав підстави для застосування тортур, а також визна-
чав їх види та процедуру використання [3, с. 407].  

У другій половині XVIII століття в Австрійській імперії відбулися значні 
соціально-економічні та політичні зміни, які зумовили необхідність перегляду 
кримінального кодексу 1768 року, адже збереження архаїчної тяганини в судо-
чинстві, суворості покарань свідчили про феодальний характер тогочасного 
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кримінального закону, що засуджувалося передовою австрійською правовою 
думкою.  

Так, у 1779 році імператор Йосиф II скасував можливість застосування 
тортур у кримінальному процесі і продовжив кодифікацію австрійського кри-
мінального права. З метою вдосконалення кримінального законодавства 13 сі-
чня 1787 року імператор Австрії Йосиф II затвердив новий кримінальний за-
кон про злочини і покарання (цей кодекс названий в честь ініціатора його 
створення – «Йосифіна»), який був певною мірою результатом австрійської 
кримінальної політики «освіченого абсолютизму». 

Цей кодекс містив характерні для буржуазного права положення: вперше 
поділив злочинні дії на карні злочини, що розглядалися судами, і поліцейські 
проступки (незначні правопорушення), що передавалися на розгляд адмініст-
ративних органів. Також він забороняв судово-слідчі тортури, гарантував на-
дання деяких прав обвинуваченому на захист, забороняв призначення неви-
значених у законі покарань, що свідчило про його прогресивність. Також він 
не передбачав смертної кари (її могли застосовувати тільки за рішенням над-
звичайних судів), однак система покарань, що мала феодальний характер, й 
надалі залишалася доволі суворою [4, с. 35–36; 5, с. 409]. 

Значним позитивом було те, що кримінальний кодекс 1787 року містив 
лише норми кримінального (матеріального) права, на відміну від кримінально-
го кодексу 1768 року, а процесуальні відносини врегульовувалися окремим ак-
том – судовою інструкцією від 23 лютого 1786 року. Австрійський «Криміна-
льний закон про злочини та покарання 1787 року» складався з двох частин та 
дванадцяти глав. Перша частина мала назву «Кримінальні злочини і криміна-
льні покарання» та містила сім глав: перша глава – «Про кримінальний злочин 
взагалі» (§ 1–9); друга глава – «Кримінальні покарання взагалі» (§ 10–39); тре-
тя глава – «Про злочини проти монарха і держави» (§ 40–88); четверта глава – 
«Злочини проти людського життя та фізичної безпеки» (§ 125); п’ята глава – 
«Кримінальні злочини, що посягають на честь і свободу» (§ 126–147); шоста 
глава – «Про кримінальні злочини проти права власності» (§ 148–177); сьома 
глава – «Припинення злочину і покарання» (§ 178–184). Друга частина мала 
назву «Про політичні злочини і політичні санкції» та вміщувала пʼять глав: пе-
рша глава – «Про політичні злочини взагалі» (§ 1–5); друга глава – «Про полі-
тичні покарання взагалі» (§ 6–18); третя глава – «Злочини політичні, що пося-
гають на життя та здоров’я» (§ 19–28); четверта глава – «Про політичні злочи-
ни проти власності» (§ 29–60); п’ята глава – «Про злочини, які призводять до 
порушення моралі» (§ 61–82) [3, с. 409].  

Аналіз кримінально-правових норм цього кодексу дає змогу зробити ви-
сновки про посилення кримінального покарання для революціонерів, грабіж-
ників, казнокрадів, розтратників державного майна, порушників громадського 
спокою. Покарання були дуже суворими, проте смертну кару було скасовано. 
Її могли застосовувати лише надзвичайні суди за вчинення військових злочи-
нів. Так, у кодексі обумовлено, що «смертна кара не може бути дозволена ін-
акше, як у разі, якщо винний вчинив замах, що підлягає військовому закону» 
(водночас єдиним видом страти у випадку таких військових злочинів було по-
вішення). Серед інших покарань були: виставлення біля ганебного стовпа, 



254 

биття батогом або палицями, заковування у кайдани, просте тюремне 
ув’язнення, ув’язнення з каторгою. Найбільш деталізованим з покарань було 
тюремне ув’язнення (воно поділялось на три групи: тимчасове (від одного мі-
сяця до 8 років), постійне (від 8 до 15 років) і тривале (від 15 до 100 років).  

Одним з найважливіших нововведень Австрійського кримінального ко-
дексу 1787 року було обмеження покарання, навіть за найтяжчі злочини, тіль-
ки особою злочинця; сім’я звільнялася від співвідповідальності. Однак у разі 
державної зради із тюремним ув’язненням передбачалася і загальна конфіска-
ція майна, що об’єктивно не могло не стосуватися сім’ї [3, с. 409].  

Загалом, якщо порівнювати положення австрійських кримінальних кодек-
сів 1768 року і 1787 року, можна зробити висновки про вагомі відмінності, які 
виявлялися не лише в лібералізації покарань, запровадженні нового поділу зло-
чинів на окремі види, а й в техніці побудови кримінально-правових норм. Крім 
того, якщо положення Кримінального кодексу 1768 року було викладено за до-
помогою довгих заплутаних речень, то Кримінальний кодекс 1787 року містив 
266 зразково чітких і простих параграфів, які трактувались однозначно. Криміна-
льний кодекс 1787 року не повною мірою подолав жорстокість покарань, проте 
він зробив значний поштовх порівняно з Кримінальним кодексом 1768 року. 
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СПІВВІДНОШЕННЯ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА 
 
Подiл права на публiчне i приватне, застосування у зв’язку з цим 

iмперативного i диспозитивного методiв правового регулювання у тих чи ін-
ших галузях та підгалузях права сьогоднi набуває особливої актуальностi за-
вдяки сучасносним активним нормотворчим процесам.  

Проблемі визначення приватного та публічного права, їх розмежування 
та співвідношення між собою присвячені численні наукові дослідження, але 
загальноприйнятого її вирiшення немає. Теоретична невизначенiсть у цьому 
важливому питаннi у свою чергу ускладнює правове регулювання, породжує 
численні недоліки в системi нормативно-правових актів. 
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Розподіл права на приватне і публічне з’являється в історії як результат 
розвитку суспільних відносин. Спочатку такий поділ був відсутній, і всі пра-
вові інститути мали змішаний характер, як для прикладу у середньовічній фе-
одальній системі. Хоча перші спроби розмежування публічного і приватного 
права з’являються ще за часів Стародавнього Риму. 

Слід зазначити, що публічне i приватне право традиційно вважають на-
скрiзними лініями правового розвитку романо-германської правової сім’ї. Для 
неї історія цих понять – по сутi iсторія всього права [1, с.2].  

Нинi подiл на приватне i публiчне право у різних формах iснує практич-
но у всiх країнах романо-германської системи права. У країнах англо-
американського права подiл на публічне i приватне право не використовуєть-
ся. До того ж, там його з давнiх часiв принципово не визнавали, оскiльки в 
ньому вбачали вiдмову вiд ідеї про те, що держава та її органи пiдпорядковані 
праву [2, с. 230]. 

Одним із основних чинників, що ускладнює поділ права на публічне та 
приватне, є відсутність єдиних критеріїв, за якими можна було б провести чіт-
ку межу між публічно-правовими і приватно-правовими відносинами [3, с.78]. 
Щодо критеріїв (підстав) поділу права на приватне і публічне:у науці загалом 
склалися дві теорії: 

- матеріальна – тобто відмінність між публічним і приватним правом по-
лягає у самій матерії, у самому змісті регульованих відносин. Там, де предме-
том права буде річ, послуга, матеріальна цінність, там ми маємо право цивіль-
не, де, відповідно, цього немає, там публічне. Приватне право слугує окремому 
буттю, окремій особі, а публічне – загальному буттю.  

- формальна (спосіб судового захисту): право публічне – те, яке охороня-
ється з ініціативи влади в порядку суду кримінального чи адміністративного, а 
право приватне – те, яке охороняється з ініціативи приватної особи у порядку 
цивільного процесу [4, с. 36]. 

Межі міх публічним і приватним правом ніколи не були однозначно пе-
вними , вони постійно змінювалися. Навіть на сьогодні ці межі не є чіткою лі-
нією, тому відбувається безперервне запозичення публічним правом понять 
цивільного і навпаки, а також міграція норм із однієї галузі права в іншу. Та-
ким чином відбувається постійний процес взаємного впливу і збагачення. 

У наш час публiчне право розглядається як комплекс галузей права 
(пiдсистема), предметом регулювання яких є вiдносини у галузі публiчних 
(державних) iнтересів за допомогою iмперативного методу регулювання. Тут 
юридичну важливість у питаннях забеспечення публiчного iнтересу має воля 
органiв державної влади, яка, однак, у першу чергу пiдкоряється її завданню 
захисту iнтересів, об’єктів і громадян держави в цілому. Тому саме цiй кін-
цевiй меті i втілюється логiка побудови галузей публiчного права. Останнє 
своїми методами створює соцiальні умови правопорядку, за існування яких 
людина почувається у безпеці і може втілювати в життя особисті приватнi 
iнтереси, використовуючи при цьому вiдповідні приватноправовi засоби. 

Сучасне правознавство розглядає публiчне право як своєрідну функціо-
нально-структурну підсистему права, що виражає державнi, мiждержавні та 
суспільні вiдносини. 
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Предметом регулювання публiчного права є устрій і діяльність держави та її 
інститутів, інститутів громадянського суспільства, права та свободи людини й 
громадянина, відносини особи і держави у сфері громадського правопорядку, ме-
ханізм і рівні самоврядування, закріплення публічного інтересу в системі фінансів 
та праці, основи правової системи, правотворчостi й правозастосування, принципи, 
норми та iнститути мiждержавних вiдносин i міжнародних організацій тощо. Час-
тина питань, що об’єднуються публічним правом відноситься до його виключної 
сфери, оскільки охоплює переважно відносини влади як ядро правовідносин. Інша 
частина питань є «суміжною», торкаючись галузі публiчного права. 

До публiчного права відносять конституцiйне (державне), муніципальне, 
адмiністративне, адмінiстративно-процесуальне, фiнансове, податкове, 
кримiнальне, кримiнально-процесуальне, кримiнально-виконавче право, гос-
подарський процес, мiжнародне публiчне та мiжнародне гуманiтарне право. 
Певною мiрою інститути й норми публiчного права знаходяться у таких галу-
зях законодавства, як законодавство з загальних питань охорони довкілля та 
раціонального використання природних ресурсів, про землю, про надра, ліси, 
води, охорону атмосферне повітря. Публічно-правові елементи містяться і в 
галузях приватного права (зокрема, в сімейному праві до публічно-правових 
елементів відносять суд, порядок розірвання шлюбу, позбавлення батьківських 
прав, стягнення аліментів) [5, с. 152]. 

Характерними рисами публічного права є те, що: 
- на відміну від приватного галузі публічного права мають на меті регу-

лювання відносин між суб’єктами, які є нерівноправними; 
- його норми у більшості випадків спрямовані на регулювання тих пра-

вовідносин, які забезпечують задоволення державного інтересу; 
- має особливий суб’єктний склад, тобто, головним учасником відносин 

частіш за все виступає держава, а допоміжним учасником публiчно-правових 
відносин є суб’єкти приватного права; 

- застосування імперативного методу, оскільки він є переважаючим ме-
тодом регулювання такого виду відносин; 

Приватним правом є система норм, якi регулюють вiдносини, що базу-
ються на приватних iнтересах, незалежностi та iнiцiативі iндивiдуальних влас-
никiв i об’єднань (корпорацiй) у їх майновiй дiяльностi та особистих 
вiдносинах. На вiдмiну вiд публiчного права, яке встановлює i захищає за-
гальнi (публiчнi) iнтереси держави, приватне право спрямоване на захист при-
ватних iнтересiв відповідно до принципiв свободи та рiвностi усiх суб’єктiв. 
Воно базується на узгодженнi вiдносин мiж суб’єктами [5, с. 87]. 

Привaтне прaво має фундaментальне знaчення в нaдaннi свобoди осoбі, 
незaлежностi i самостiйності привaтних oсiб i тoму є умoвою i гaрантом 
рoзвитку ринкoвої екoномiки, демoкратiї, грoмадянського суспiльства. 

У сферi приватного права держава вiдмовується вiд безпосереднього та 
владного регулювання вiдносин мiж певними суб’єктами i надає їх можливiсть 
незалежно регулювати їх між собою. Отже, приватне право є складовою юри-
дичної децентралiзації (несумiсної з публiчним правом, в якому дiє протилеж-
ний принцип – принцип централiзації), а сама держава виступає у ролi захис-
ника вiдносин, закрiплених приватними особами [5, с. 87]. 
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Отже, розподіл права на публічне і приватне, як показує історія право-
відносин, ніколи не був чітким, а в сучасних умовах розмежовувати приватне i 
публiчне право стає все складнiше. Вони існують не ізольовано одне від одно-
го, а тісно переплітаються і взаємодіють. Пприватне право не може iснувати 
без публiчного, тому що останнє покликане охороняти та забеспечувати при-
ватнi вiдносини. Приватне право базується на публiчному, без якого воно не 
могло б iснувати. 
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ЯПОНСЬКА ПРАВОВА СИСТЕМА: ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ 
 
Процес формування японської правової системи є особливим, а тому ціка-

вим. Японську правову систему треба розглядати як «гібридну», оскільки вона 
сформувалася внаслідок поєднання вибіркових елементів різних правових систе-
му світу. Тривалий час Японія була ізольована від усього світу, незважаючи на 
це, вона знаходилася під впливом іноземних культур, в тому числі й права. Вза-
галі, японська правова система сформувалася на основі давньокитайських релі-
гійно-філософських понять разом із американським та романо-германським пра-
вом. У цьому і полягає особливість формування японського права. 

Японія пройшла в правовому розвитку багато етапів, починалося з заро-
дження неписаного права, першими законодавчими актами, які створювали 
єдину централізовану систему. Наступний період послаблював владу імпера-
тора, після цього почалася феодальна роздробленість. Період правил пристой-
ності, в якому формувалася централізована держава, в якій почали розвиватися 
правові інститути. Епоха Мейзді, коли імперське правління над Японією було 
відновлено, відбулася буржуазна революція, яка дала поштовх до реформ, а 
зовнішній вплив сусідніх країн поступово зникав. Японія зацікавилася прин-
ципами, якими керувалася Європа. 

Після закінчення війни та капітуляції Японії усі сфери життя держави 
опинилися під впливом та контролем Верховного командування Союзних сил. 



258 

Усі інститути права почали формуватися за американськими зразками. Цей 
процес називався «вестернізація» японського права. В результаті цього виник-
ла невідповідність між старою правовою системою, яка сформувалася під 
впливом європейського права та глобальним тиском американського права. 

Система джерел права сучасної Японії являє собою складну конструкцію, 
засновану на різних правових моделях. Джерелами сучасного японського права 
визнаються нормативно-правові акти, міжнародні договори та звичаї. Специфіка 
законодавства полягає у тому, що місце звичаю в ієрархії джерел права прямо за-
кріплено в діючому законодавстві. Не дивлячись на розвинене законодавство, 
національна правова система Японії являє собою складне переплетення дії зако-
нодавчих актів і традиційних уявлень про моральність, обов’язок, совість, гід-
ність і честь, а загальне благо оцінюється вище особистих інтересів.  

Сучасне японське право за своєю структурою нагадує західне право, але 
з елементами власних національних традицій. Тому японська система права 
істотно відрізняється. На думку багатьох японознавців, система права Японії 
має майже усі інститути сучасного права. Правознавці однозначно визнають, 
що в Японії немає такого загального впливу правових норм на регулювання 
суспільного життя, як це спостерігається в правових державах Заходу, в яких 
вільно вступають у різні правовідносини. Японці мало обговорюють тему прав 
і свобод людини, для них це як і раніше не актуально, і не тому, що в Японії не 
порушуються права людини. 

Найголовніше, що законодавство Японії відіграє меншу роль у вирішен-
ні суперечок та створенні правил поведінки. М’якість японських звинувачень 
щодо, наприклад, автомобільної аварії. Місцеві поліцейські дільниці можуть 
надавати кімнати для примирення. Той факт, що японське право не є продук-
том органічної еволюції, припускає, що роль права в сучасному японському 
суспільстві помітно відрізняється від його ролі в західних суспільствах. 

В Японії право відіграє менш поширену роль у вирішенні спорів. У сфе-
рі приватного права між написаним в законах і реальною практикою також ди-
станція. Японці вважають за краще якомога рідше вступати в офіційні право-
відносини, вони не люблять звертатися до судів для вирішення приватних 
проблем. Правовий конфлікт для них небажаний, вони краще будуть шукати і 
знаходити порозуміння між контактуючими сторонами. Отже, ідея права досі 
не проникла в повсякденне життя японців. Головне для них – норми поведін-
ки, встановлені традицією для кожного виду людських контактів і засновані, 
принаймні зовні, на почутті симпатії, що поєднує індивідуумів в їх відносинах. 
Тому, хоча суди Японії досить активні, більш значну частину їх діяльності в 
області приватноправових відносин складає примирення сторін, а не вирішен-
ня справ по суті питання. Не випадково в Японії законом передбачені багато 
видів мирових угод, причому в досудовому порядку. 

Японське право ґрунтується на кодифікованому законодавстві, що збли-
жує його з європейським правом. Сучасні закони і кодекси Японії не є плодом 
виключно національного творіння. Сучасна діюча система законодавства ство-
рювалася шляхом запозичення багатьох елементів континентального права, і 
це запозичення відбувалося безсистемно. Запозичені норми законів від випад-
ку до випадку впліталися в японське право, яке все рівно зберігало традиційні 
норми моралі та звичаю. 
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Національна правова система Японії відображає основні риси традицій-
ного далекосхідного права з відповідним поєднанням їх з елементами західно-
го права. Японська правова система це своєрідний феномен та унікальний 
приклад органічного поєднання елементів правових систем. У Японії збереже-
на правова традиція. Ця правова традиція виявилася настільки стійкою, що на-
віть масове запозичення європейських і американських правових норм та ін-
ститутів не змогла кардинально змінити їхню природу. 

Для правової системи Японії характерні внутрішні етичні цінності та 
традиційна саморегуляція і примирення, що має перевагу перед юридичним 
вирішенням конфлікту. Хоча зараз значення законів у правовій культурі і жит-
ті суспільства зростає. Але вплив правосвідомості японців добре відчувається 
у нормах законодавства. Правову систему Японії, завдяки такому складному і 
змішаному характеру, можна назвати індивідуалізованою правовою системою.  

Таким чином, національна правова система Японії відображає основні 
риси традиційного далекосхідного права з відповідним поєднанням їх з елеме-
нтами західного права. Своєрідність японської правової системи багато в чому 
пов’язана з її історичними коренями та тривалою ізоляцією від проникнення 
іноземного права. Японська правова система це своєрідний феномен та уніка-
льний приклад органічного поєднання елементів романо-германської, англо-
американської правових систем, релігійних систем синтоїзму та буддизму, 
конфуціанської етики та звичаїв і традицій, що склалися у процесі історичного 
розвитку японського суспільства. Японія є однією з найважливіших держав 
світу, в якій збережена правова традиція.   
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ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОСОБИ В УКРАЇНІ 
 
В правовій державі забезпечення гідної життєдіяльності людини завжди 

досягається шляхом формування ряду нормативних регуляторів, а саме: соціа-
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льних норм. Призначення цих норм полягає у впорядкування відносин між 
людьми. Держава відіграє значну роль у врегулюванні цих відносин. Вона, за-
кріплюючи правовий статус особи, юридично формулює зміст і рамки здійс-
нення прав та свобод людини та громадянина. 

Питання правового статусу особи є найважливішою проблемою внутрі-
шньої та зовнішньої політики усіх держав і Україна не є виключенням. Право-
вий статус особи відображає юридичне закріплення досягнутого суспільством 
рівня свободи особи. Саме тому він завжди був предметом дослідження вче-
них-правників.  

В межах даної роботи спробуємо проаналізувати проблеми правового 
статусу особи в України.  

Існування різноманітних підходів до поняття правового статусу особи 
сприяє науковій дискусії. Так, на думку К.Г. Волинки, правовий статус особи – 
це система взаємопов’язаних прав і свобод та обов’язків, які закріплені в зако-
нодавстві і визначають правове положення особи в суспільстві [1, с. 207]. О.Ф. 
Скакун визначає це поняття так: «Правовий статус особи – це система закріп-
лених у нормативно-правових актах і гарантованих державою прав, свобод, 
обов’язків, відповідальності, відповідно до яких індивід як суб’єкт права (тоб-
то як такий, що має правосуб’єктність) координує своє поведінку в суспільст-
ві. Під правовим становищем особи розуміється юридичний статус громадя-
нина» [2, с. 377].  

О.О. Тихомиров, М.М. Мікуліна та Ю.А. Іванов вважають, що правовий 
статус особи чи громадянина – це юридично визначене місце особи в її взає-
мовідносинах із суспільством та державою [3, с. 277]. 

Незважаючи на різницю у підходах, щодо визначення елементів право-
вого статусу особи, майже всі дослідники визнають, що система прав і 
обов’язків виступає центральним елементом правового статусу. Саме у правах 
і обов’язках юридично оформлюються стандарти поведінки особи, які визнає 
та гарантує держава, визначаються основні принципи взаємовідносин між осо-
бою та державою.  

Права і свободи людини і громадянина – це правові можливості, необ-
хідні для існування і розвитку особи, які визнаються невід’ємними, мають бу-
ти загальними і рівними для кожного, забезпечуватись і захищатись державою 
в обсязі міжнародних стандартів [4, c.447]. Щодо обов’язків, то під цим понят-
тям розуміють міру необхідної поведінки. Ця поведінка створює умови для ре-
алізації прав у суспільстві, а також зумовлена іншими потребами. Тож можна 
сказати, що права та обов’язки перебувають в нерозривному зв’язку. 

Права громадянина знаходяться під захистом держави, громадянином 
якої є особа; мають нормативно-правовий характер; належать лише громадя-
нину певної держави; надаються і гарантуються державою; засновуються на 
системі принципів національного і міжнародного права; задовольняють полі-
тичні, економічні та соціальні інтереси; залежать від політики держави; зале-
жать від розвитку держави; окрім економічних та соціальних інтересів, задо-
вольняють політичні потреби; мають правову основу; гарантуються державою, 
у тому числі і примусовими засобами; може бути загальним, спеціальним, га-
лузевим, індивідуальним; гарантується державою [5, с. 83-84].  
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Права та свободи людини і громадянина залежно від спрямованості пот-
реб щодо сфери суспільних відносин поділяються на фізичні, особисті, полі-
тичні, економічні, гуманітарні тощо [4, с. 455].  

- До фізичних прав і свобод людини належать: право на життя, на свобо-
ду та особисту недоторканність, на безпечне для життя і здоров’я довкілля, на 
охорону здоров’я та медичну допомогу, на достатній життєвий рівень;  

- До особистих прав і свобод людини і громадянина належать: право на 
життя (ст.27); право на повагу до гідності (ст.28); право на свободу та особисту 
недоторканність (ст. 29); право на недоторканність житла (ст.30); право на 
свободу пересування, вільний вибір місця проживання, право вільного зали-
шення території України (ст.33);  

- До економічних прав і свобод належать: право володіти, користуватися 
і розпоряджатися своєю власністю (ст.41); право користуватися об’єктами 
державної та комунальної власності (ст.41); право на підприємницьку діяль-
ність (ст.42); право на отримання якісної і безпечної продукції та усіх видів 
послуг і робіт (ст.42); 

- До культурних або духовних прав належать: право на освіту (ст. 53), 
право на свободу літературної, художньої, наукової та технічної творчості (ст. 
54), право на результати інтелектуальної, творчої діяльності (ст. 54);  

- До політичних прав і свобод людини і громадянина належать: обирати 
та бути обраним, право брати участь в управлінні державними стравами, право 
на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань 
(ст.34). 

Правовий статус особи виражає її соціально-економічне і політичне ста-
новище в державі й суспільстві, а також можливості для реалізації прав і сво-
бод та покращення свого становища за допомогою права і законодавства. Дер-
жава і суспільство зацікавлені і значною мірою стимулюють правомірну дія-
льність і поведінку особи. Знання цих прав, свобод та обов’язків дає нам мож-
ливість захищати ці права законними методами і способами в судовому поряд-
ку, а також за допомогою інших юридичних гарантій.  

Забезпечення та регулювання прав особи в Україні гарантується держа-
вою. На думку М.В. Цвіка, гарантії прав і свобод людини та громадянина – це 
система загальних (політичних, економічних, духовних та ін.) і спеціальних 
юридичних засобів та інститутів, спрямованих на створення умов для реаліза-
ції прав людини та громадянина, а також забезпечення їх захисту [4, с. 456].  

Стан дотримання в Україні основоположних конституційних прав особи 
і громадянина за висновками правозахисних організацій - і державних, і гро-
мадських - не є задовільним. Розвиток конституційних засобів забезпечення 
прав є вирішенням проблем правового становища в Україні [6, с. 3].  

Рівень демократичного розвитку держави і суспільства визначається са-
ме станом справ у сфері забезпечення прав і свобод особи та їх практичною 
реалізацією. Способами вдосконалення забезпечення прав особи і громадянина 
можуть бути: якісне формулювання вихідних засад конституційного закріп-
лення й захисту в Україні прав і свобод людини та громадянина; введення до 
конституційного тексту нових, «додаткових» прав і свобод, які сьогодні у ньо-
му не згадані; конкретизація та уточнення змісту й обсягу деяких прав людини 
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та громадянина; розширення конституційних гарантій прав і свобод та підви-
щення ефективності таких гарантій. 

Отже, правовий статус особи є однією з найважливіших політико-
юридичних категорій, пов’язаних зі станом законності та природою людини. 
Правовий статус як юридична категорія не лише визначає стандарти можливої 
та необхідної поведінки, що встановлює ступінь взаємодії держави, суспільст-
ва і особи, а й забезпечує нормальну життєдіяльність соціального середовища і 
включає в себе як права і свободи, так і обов'язки особи. Однією з основних 
тенденцій сучасного розвитку правового статусу особи в Україні є утверджен-
ня в суспільній свідомості думки про те, що особа є первинним і головним 
суб’єктом невід’ємних прав, що мають соціальний та природний характер; 
поширення принципу правової рівності на всіх людей в країні; збільшення пе-
реліку прав і свобод, збільшення кількості країн, що дозволяють здійснювати 
міжнародний контроль за своїми правами людини. 
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ПОНЯТТЯ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ 
ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА 

 
На сучасному етапі державотворення залишається актуальною проблема 

конституційно-правового статусу людини і громадянина, передусім у частині 
втілення конституційних принципів, реалізації прав і свобод, їх гарантування й 
захисту. Тому метою нашого дослідження ми обрали теоретичний аналіз по-
няття та структури конституційно-правового статусу людини і громадянина. 

Зазначена проблема ґрунтовно опрацьовується вітчизняними науковця-
ми [1]. Так, у науковій літературі, під правовим статусом особи розуміють 
юридичне закріплення становища людини і громадянина в сучасному суспіль-



263 

стві. Правовий статус відображає і юридично оформляє зв’язки особи з держа-
вою та з державно-організованим суспільством.  

Розгляд питань, що стосуються правового статусу особи обумовлює не-
обхідність визначити, насамперед такі поняття, як людина, особа, громадянин, 
іноземець та апатрид. Адже, суб’єктами конституційних правовідносин висту-
пають з одного боку – держава, а з другого – громадяни даної держави, інозе-
мці та апатриди [2, с. 96-97]. 

Людина – це розумна, психофізіологічна, біосоціальна істота, яка живе в 
суспільстві. Особа – це позначення людини як істоти суспільної, яка усвідом-
лює, що вона є членом певного людського суспільства. В умовах, коли відно-
сини між особою і державою набувають особливого характеру – правового 
зв’язку між ними, вони перетворюються у відносини між державою та грома-
дянами цієї держави. Звідси, громадянин – це особа, яка перебуває у особли-
вих правових зв’язках з державою, з органами держави та її системою права. 
Іноземець – особа, яка не перебуває у громадянстві держави, на території якої 
знаходиться, і є громадянином (підданим) іншої держави або держав. Апатрид 
– особа, яка не має громадянства жодної держави, та яку жодна держава відпо-
відно до свого законодавства не вважає своїм громадянином.  

У літературі вирізняють кілька видів правового статусу людини і грома-
дянина:  

1) загальний або конституційний – це статус особи як громадянина держа-
ви, члена суспільства. Він визначається насамперед Конституцією держави і не 
залежить від різних поточних обставин. Цей статус є єдиним і однаковим для 
всіх;  

2) спеціальний або родовий – статус, що відображає особливості станови-
ща окремих категорій громадян (наприклад, студентів, військовослужбовців, пе-
нсіонерів, науковців, учителів, фермерів, селян, робітників, учасників війн тощо); 

3) індивідуальний – відбиває конкретні дані про окрему особу (стать, вік, 
сімейний стан, освіта тощо). Цей статус рухомий, динамічний, він змінюється 
разом зі змінами, які відбуваються з особою в процесі її життєдіяльності.  

А також: 
- статус фізичних і юридичних осіб;  
- статус іноземців, осіб без громадянства, осіб із подвійним громадянст-

вом, біженців;  
- галузеві правові статуси (адміністративно-процесуальний, криміналь-

но-процесуальний тощо);  
- статус осіб, які працюють у різних сферах [3]. 
Перші три статуси співвідносяться між собою як загальне, особливе і 

одиничне. Вони тісно взаємопов’язані, практично нероздільні. Загальний, тоб-
то конституційний, правовий статус у всіх один. Спеціальних статусів – бага-
то, а індивідуальних – рівно стільки, скільки громадян. Виходячи з цього, мо-
жна зробити висновок, що правовий статус іноземця, особи без громадянства – 
це самостійні категорії [4, с. 92-93]. 

Правовий статус особи складають наступні елементи: суб’єктивні право-
ві норми; правосуб’єктність; юридична відповідальність; громадянство; кон-
ституційний статус особи ( права, свободи, обов’язки) [5, с. 155]. 
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Слід розмежовувати поняття конституційного і конституційно-правового 
статусу людини і громадянина: перший визначається лише Конституцією 
України, а другий – як Конституцією України, так й іншими джерелами галузі 
конституційного права (наприклад, Законами України «Про громадянство 
України», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про бі-
женців» тощо). 

Норми, які сукупно визначають конституційно-правовий статус людини 
і громадянина, складають загальний конституційно-правовий інститут «Осно-
ви правового статусу людини і громадянина». Цей інститут відображає струк-
туру конституційно-правового статусу людини і громадянина і складається з 
кількох головних конституційно-правових інститутів: 

1) конституційні принципи правового статусу людини і громадянина; 
2) громадянство; 
3) загальна правосуб’єктність; 
4) основні права, свободи та обов’язки; 
5) гарантії правового статусу. 
Тобто, конституційно-правовий статус особи, це складне багатовимірне 

явище, що складається з конституційних принципів, прав, свобод, обов’язків 
особи та юридичних гарантій їх захисту. 

Конституційно-правовий статус особи і громадянина формується на під-
ставі наступних принципів: 

1. Недоторканості і безпеки людина, її життя і здоров’я, честі і гідності 
(ст. 3 Конституції України). 

2. Конституційному принципі рівноправ’я (ч. 1, 2, 3 ст. 24, ч. 2 ст. 38, ст.ст. 
38, ч. 2 ст. 43, ч. 1 ст. 51, ч. 1 ст. 52, 71, п. 2 ч. З ст. 129 Конституції України). 

3. Принципі невідчужуваності та непорушності основних прав і свобод 
(статті 21, 22, ч. 1 ст. 157 Конституції України). І тільки у випадках, передба-
чених Конституцією України, деякі права і свободи людини і громадянина 
можуть бути обмежені (наприклад, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 34, ч. 2 ст. 35, ст. 37, ст. 
64 Конституції України). 

4. Принципі єдності конституційних прав і обов’язків. 
5. Принципі безпосередньої дії прав і свобод людини і громадянина (ч. 3 

ст. 8 Конституції України)  
6. Принципі невичерпності прав і свобод людини і громадянина, перед-

бачених Конституцією України.  
7. Конституційному принципі гарантованості прав і свобод людини і гро-

мадянина відповідно до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права. 
Слід зазначити, що конституційно-правовий статус людини і громадяни-

на посідає особливе місце в системі галузевих правових статусів. Його специ-
фіка полягає в тім, що він, по-перше, єдиний та однаковий для всіх людей і 
громадян (тобто загальний), по-друге, конституційно-правовий статус відіграє 
роль базового, вихідного для всіх інших галузевих статусів. 

Отже, маємо підстави констатувати, що конституційно-правовий статус 
людини і громадянина – це встановлена Конституцією України та іншими за-
конами система юридичних параметрів, яка визначає фактичне становище лю-
дини і громадянина у суспільстві на конкретному етапі розвитку держави. 
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РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 
ХІХ-НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. 

  
На даний час українське суспільство поліпшує умови для розвитку соці-

альної і правової держави. Тому правова освіта серед молоді набуває все біль-
шої актуальності. Правова освіта являє собою один із основних структурних 
компонентів освіти в Україні. Вона сприяє отриманню правових знань грома-
дянами, навичок та вмінь, вчить поважати право, закон. 

По-перше, правова освіта закликає кожного члена суспільства дотриму-
ватись правил поведінки та правових норм виключно завдяки особистій потре-
бі, своїм переконанням, а не тільки під примусом. Громадянин має бути свідо-
мим. Найскладніше завдання правової освіти – це вироблення звички до до-
тримання правових норм, правомірної поведінки. 

По-друге, правова освіта створює такі умови у процесі навчання, які за-
безпечуватимуть розвиток особистості учня, передусім правовий розвиток, та 
його самореалізацію як громадянина. Адже громадяни є єдиним чинником, 
здатним утворювати державу і правопорядок. Отже, правова освіта є фундаме-
нтом нового суспільства в Україні. Це сприяє його розвитку. Для виконання 
цього завдання корисним було б вивчити історичний досвід організації право-
вої освіти в школах України в минулому, що є метою нашої розвідки. 

Правова освіта розвивалась протягом багатьох століть. Проблему право-
вої освіти досліджували учасники освітніх процесів, тобто педагоги, громадсь-
кі діячі. До цієї проблеми звертались Г. С. Сковорода, Т. Г. Шевченко Г. Ф. 
Квітка-Основ’яненко, П. О. Куліш, М. П. Драгоманов, І. Я. Франко, М. М. Ко-
цюбинський. У своїх творах вони розповідали про боротьбу за народну школу, 
за відстоювання нацією загальних прав. Найбільшою правозахисницею вва-
жають Лесю Українку. Більшість свого життя вона присвятила відстоюванню 
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людських та суспільних прав. На важливість формування правових та мораль-
них цінностей у молоді вказували в своїх працях прогресивні українські діячі 
Г. Г. Ващенко, Ю. Дзерович, О. В. Духнович, М. О. Корф, І. І. Огієнко, П. Д. 
Юркевич.  

Правова освіта на території України в другій половині ХІХ- на початку 
ХХ ст. розвивалась неоднозначно, на що впливала відсутність власної україн-
ської держави й перебування українських земель під владою Російської та Ав-
стро-Угорської імперій. Проте, відбувались прояви розвитку правової освіти в 
університетах, які вважались головними її осередками.  

Одним із провідних університетів на той час вважався Львівський 
(1661р.) Відкриття Королівського університету на західноукраїнських землях 
було однією з умов Гадяцької угоди (1658 р.). Львівський університет – один із 
найстаріших університетів Східної Європи. У ньому викладали філософію, ло-
гіку, риторику, математику, астрономію, військове мистецтво, архітектуру, ла-
тинь. Навчання вели латинською мовою. Поміж різних факультетів (філософ-
ський, теологічний, медичний), існував і правничий, або юридичний, що вва-
жається основоположником, від якого ведеться розвиток правової освіти в 
Україні. 

Серед відомих українських культурно-просвітніх діячів привертають 
увагу правові ідеї, які широко поширював у своїх творах Б. Грінченко. В них 
відчувався національно-патріотичний задум, деякі підходи для формування 
рис патріотизму. Аналіз науково-педагогічних праць Б. Д. Грінченка дозволяє 
виділити наступні його ідеї, у яких знаходить відображення й ідеї правової 
освіти: розроблена ним концепція національно-патріотичного виховання міс-
тить оригінальні підходи до формування рис громадянина, які він в активній 
практичній діяльності керівника київської «Просвіти» намагався втілити в 
життя; Б. Д. Грінченко дотичний до розробки правових засад української сис-
теми освіти та громадсько-правового виховання учнівської молоді; як редактор 
впливового видання «Громадська думка» (пізніше «Рада»), він наполегливо 
сприяв формуванню активної громадянської позиції народних учителів в 
Україні. 

Становлення демократичної правової держави, безумовне дотримання та 
ефективне забезпечення визнаних міжнародною спільнотою стандартів прав 
людини, домінування права в усіх сферах суспільного життя потребує підви-
щення правосвідомості та правової культури як суспільства в цілому, так і ко-
жної посадової особи, кожного громадянина України. Можна зробити висно-
вок, що правова освіта є невід’ємною частиною культури держави, яка ство-
рює безліч умов для розвитку і процвітання країни.  
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ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ США 
 
Правова система – цілісний комплекс правових явищ, який зумовлений 

об’єктивними закономірностями розвитку суспільства, усвідомлений, постійно 
відтворюваний людьми і організаціями, та який використовується ними для 
досягнення своїх цілей. Правова система відображає закономірності розвитку 
суспільства, його історичні національно-культурні особливості. Кожна держа-
ва має свою правову систему, яка має як загальні риси з правовими системами 
інших держав, так і відмінності від них, тобто специфічні особливості. Виник-
нення, історія розвитку правової системи держав свідчить про те, що на утри-
мання і розвиток правової системи впливає духовна культура: релігія, філосо-
фія, мораль, художня культура, наука. Також на правову систему великий 
вплив має політика і політична культура. 

Правова своєрідність країн дозволяє сказати про їх самобутність, про те, 
що кожна з них утворює свою правову систему – сукупність всіх правових 
явищ (норм, інститутів, відносин, правосвідомості), які існують в її межах 
(правова система в вузькому розумінні). Але поряд з особливостями, відмінно-
стями, в цих правових системах можна помітити і загальні риси, елементи, по-
дібності, які дозволяють їх групувати у «правовій сім’ї» (правові системи у 
широкому розумінні), які об’єднують декілька близьких у правовому відно-
шенні країн. 

Зазнавши значного впливу від англійського права, США є цілком самос-
тійною у правовому відношенні країною. Правова «незалежність» Сполучених 
Штатів Америки почала складатися ще в XVIII ст., за часів боротьби за неза-
лежність. Тоді загострилася боротьба між прихильниками загального права і 
послідовниками кодифікації, початок якій було покладено в Новому Орлеані 
створенням кодексів, насамперед Цивільного (1808 p.). 

Проте сам по собі процес правової «незалежності» держав, що входять 
до системи англо-американського права, ще не означає «залишення» ними 
сформованого типу правової системи. У 1840 p. у Техасі та у 1850 р. у Каліфо-
рнії, а згодом і в усіх штатах відбулося пристосування англійського загального 
права до місцевих умов. Так, у Каліфорнії поширеним є прецедентне право, 
але закони кодифіковані за аналогією з кодифікацією в країнах романо-
германського права. Право у Луїзіані створювалося під впливом французького 
права, у Каліфорнії – іспанського права, більшість же штатів орієнтувалися на 
англійську правову систему. В них за основу було взято загальне право, сфор-
моване в Англії до 1776 p., тобто до проголошення незалежності США. 

За своєю структурою сучасне право США не відрізняється від права Ан-
глії. Воно диференціюється на загальне право і право справедливості, форму-
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ється судовою практикою у вигляді прецедентів. Процесуальне право прева-
лює над матеріальним. Джерелами права є судовий прецедент, закон, правова 
доктрина, розроблена окремими суддями і суддівськими корпораціями. Як 
правило, доктрина утверджує високу роль суду в здійсненні контролю за кон-
ституційністю законів, при тлумаченні прецедентів. Як в Англії, так і в США 
зберігають своє значення суди справедливості, які існують у деяких штатах. У 
разі відсутності в загальному праві способів для вирішення питання вони ке-
руються правом справедливості [1, с. 319]. 

В історії формування правової системи США можна виокремити три 
етапи. Перший – це етап колоніального права (1607–1776). Другий етап, 
упро¬довж якого відбувається становлення правової системи США як самос-
тійної, розпочався після здобуття незалежності продовжувався до 1860 року. З 
другої половини XIX століття і дотепер триває третій етап, на якому амери-
канська правова система набула сучасного вигляду. 

При визнанні прецеденту – судового і адміністративного – як основного 
джерела права законодавство має більшу питому вагу в США, ніж в Великоб-
ританії. Це деякою мірою є наслідком: 

а) наявності в США федеральної конституції і конституцій штатів; 
б) відсутності в Великобританії писаної конституції. 
За територією поширення закони поділені на загально федеральні та за-

кони штатів. Особливе місце серед федеральних законів має Конституція 
США. За 200 з лишком років США першими у світі створили систему антимо-
нопольних законів. У її формуванні брали участь усі гілки влади. Ця система 
виявилася ефективною. Вона сприяла збереженню і розвитку конкуренції і по-
служила зразком для багатьох інших країн. Штати наділені багатосторонньою 
компетенцією у створенні власного законодавства і системи прецедентного 
права. Законодавча компетенція активно використовується ними, особливо в 
тих випадках, коли відсутній федеральний закон (наприклад, законами штатів 
регулюються порядок розлучення, використання майна, види покарань). 

Високе місце судового прецеденту в ієрархії джерел американського права 
і законодавства США визначається низкою чинників. По-перше, Верховний суд 
США є одним з інтерпретаторів в тексті федеральної Конституції внаслідок на-
лежного йому права конституційного нагляду (в США не існує спеціального кон-
ституційного суду). По-друге, в Конституції є положення загального і невизначе-
ного характеру, що потребують конкретизації, яку здійснюють у формі судового 
тлумачення їх змісту в зв’язку з виникаючими конкретними казусами. По-третє, 
законодавець відчуває ускладнення при регулюванні суспільних відносин, яке 
лише в загальному вигляді «позначено» у Конституції. Тому в збірниках рішень 
Верховного суду США містяться тлумачення і визначення майже всіх аспектів 
діяльності федеральної законодавчої влади. На відміну від англійського права 
американське має більш вільну дію правила прецеденту. Якщо Апеляційний суд і 
Палата лордів Великої Британії пов’язані з власним прецедентом, то Верховний 
суд США і верховні суди штатів не вважають себе зобов’язаними власними пре-
цедентами. Це надає їм змогу в будь-який момент змінити свою практику, прис-
тосуватися до умов, що змінилися, мати свободу у винесенні вироку. Зросла роль 
таких форм систематизації права, як кодифікація і консолідація. 
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Судова влада має велике значення і наділена широким обсягом компетен-
ції. Суди штатів здійснюють юрисдикцію незалежно один від одного. Нерідкими 
є випадки, коли суди штатів приймають в аналогічних справах різні рішення, 
іноді протилежні [2, с. 11]. Остання обставина призводить до колізії між рішен-
нями судів штатів і федеральних судів, яким підвідомчі певні категорії справ. 
Проте, керуючись принципом конституційної спільності штатів, американські 
юристи прагнуть ураховувати рішення, раніше прийняті в інших штатах, особли-
во в тих випадках, коли в праві свого штату відсутній відповідний прецедент. 

Інститут присяжних зберіг у США більше значення, ніж в Великобрита-
нії, де скорочена юрисдикція присяжних і вони поставлені у більшу залежність 
від судів, ніж це було раніше. Втручання інституту присяжних у США перед-
бачено VII поправкою до Конституції. 

Правова система США значною мірою походить від англійського зага-
льного права, тому вона і належить до тієї ж правової сім’ї, що й англійське 
право. Але американське право пройшло більш ніж двохсотрічний шлях само-
стійного розвитку, унаслідок цього в США склалася нова правова система. 
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ЗАКОН ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИД НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТУ 
 
В умовах сучасного правового регулювання суспільних відносин над-

звичайно велике юридичне значення відіграють закони як нормативно-правові 
акти вищої юридичної сили. 

Категорія закону та його правова природа є предметом дослідження ба-
гатьох вчених. Незважаючи на суттєві наукові доробки, нормативного закріп-
лення терміну «закон» в Україні немає.  

Метою даної роботи є спроба визначення правової природи закону як 
нормативно-правового акту, його місця у системі нормативних актів України.  

Універсальним підходом в теорії держави і права до визначення поняття 
закону є його ідентифікація за основними ознаками, під якими слід розуміти 
притаманні лише йому характеристики, які дають змогу зрозуміти особливості 
закону та відрізнити його від інших актів.  

До головних ознак закону відносять: 1) закон приймається парламентом 
або народом на референдумі; 2) саме законами регулюються найбільш соціально-
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значущі, типові, усталені суспільні відносини; 3) закони мають вищу юридичну 
силу щодо інших нормативно-правових актів; 4) приймаються в особливому по-
рядку [1, с. 282]. Науковці виділяють різні ознаки, але, на нашу думку, наведені 
ознаки є найголовнішими і реально характеризують правову природу закону. 

Приймати закони в Україні може лише Верховна Рада України як пред-
ставницький орган та народ України на всеукраїнському референдумі [2]. 
Прийняття законів парламентом або народом на всеукраїнському референдумі 
свідчить про виключність суб’єктів у процесі законотворення, тобто жоден 
інший орган, суб’єкт чи установа не в змозі прийняти закон. 

Законами регулюються найбільш соціально-значущі, типові, усталені сус-
пільні відносини. Конституція України у своїх нормах чітко прописує які суспі-
льні відносини повинні регулюватися виключно законами. Відповідно до статті 
92 Конституції України Виключно законами України визначаються права і сво-
боди людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод; основні обов'язки грома-
дянина, правовий режим власності, територіальний устрій України, засади циві-
льно-правової відповідальності; діяння, які є злочинами, адміністративними або 
дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них, засади місцево-
го самоврядування та ін. Також у цій статті зазначається, що виключно законами 
України встановлюються: Державний бюджет України і бюджетна система, дер-
жавні нагороди, порядок застосування Збройних Сил України та інше. 

Закони мають вищу юридичну силу по відношенню до інших нормативно-
правових актів. Вища юридична сила закону означає, що нормативні акти Прези-
дента України, органів і посадових осіб державної влади та органів місцевого са-
моврядування приймаються на основі і на виконання законів, не можуть супере-
чити ним і тому є підзаконними. Закони змінюються чи скасовуються тільки ін-
шими законами [1, с. 283]. При здійсненні правового регулювання норма закону 
має більшу юридичну силу ніж сила підзаконного нормативно-правового акту.  

Закони приймаються у порядку встановленому Конституцією України, 
законами України, зокрема Законом України «Про Регламент Верховної Ради 
України». Тобто, сама законодавча процедура врегульована самим же законом, 
це пов’язано із важливістю цього нормативно-правового акту і сферою регу-
лювання суспільних відносин, які врегульовуються законами. 

Важливим для характеристики закону, як особливого нормативно-
правового акта у системі нормативних актів України, є виділення його видів за 
юридичною силою.  

Так сучасні дослідники, за юридичною силою виділяють конституційні 
та звичайні закони. 

Конституційні закони це закони, що вносять доповнення до Конституції і 
приймаються не менше як двома третинами від конституційного складу ВРУ у 
порядку передбаченому розділом XIII КУ. На думку І.М. Овчаренка, закон, що 
походить від Конституції, має на меті конкретизацію конституційних положень 
шляхом регулювання найважливіших суспільних відносин або внесення змін до 
Конституції, приймається із дотриманням особливої ускладненої процедури ква-
ліфікованою більшістю голосів у парламенті та має вищу юридичну силу по від-
ношенню до інших законів та нормативних актів, але крім Конституції України 
[3, с.12]. У свою чергу конституційні закони поділяються на наступні підвиди: 
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Органічні - за їх допомогою вносяться зміни та доповнення до діючої Кон-
ституції України. Вказані закони вносять зміни саме до тексту Конституції. Як 
приклад до такого закону можемо віднести Закон України «Про внесення змін до 
Конституції України щодо проведення чергових виборів народних депутатів 
України, Президента України, депутатів Верховної Ради України Автономної Ре-
спубліки Крим, місцевих рад та сільських селищних, міських голів» від 
11.02.2011 р. Тобто, приймаючи вказаний закон ВРУ приймає зміни саме до норм 
(тексту) Конституції України. Особливістю такого закону є і те, що він існує і як 
окремий закон (тобто нормативно-правовий акт) і як акт, що вносить зміни у 
текст Конституції України. До прийняття вказаних законів висуваються вимоги 
такі ж самі вимоги як і до Конституції України. Із статті 156 Конституції України 
слідують до наступні вимоги: Законопроект про внесення змін до розділу I «Зага-
льні засади», розділу III «Вибори. Референдум» і розділу XIII «Внесення змін до 
Конституції України» подається до Верховної Ради України Президентом Украї-
ни або не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради 
України і, за умови його прийняття не менш як двома третинами від конститу-
ційного складу Верховної Ради України, затверджується всеукраїнським рефере-
ндумом, який призначається Президентом України [4]. 

Номінальні закони - перелік і офіційне найменування яких передбачене са-
мою Конституцією. Наприклад, статтею 148-1 Конституції України передбачено 
наступне: Держава забезпечує фінансування та належні умови для діяльності 
Конституційного Суду України. У Державному бюджеті України окремо визна-
чаються видатки на діяльність Суду з урахуванням пропозицій його Голови. Роз-
мір винагороди судді Конституційного Суду України встановлюється законом 
про Конституційний Суд України [4]. Тобто, із змісту вказаної статті можемо ві-
дслідкувати те, що у даній нормі є чітке визначення закону, а даному випадку це 
Закон України «Про Конституційний суд України». Як зазначає Н. Попович, 
«…номінальними є ті конституційні закони, перелік і офіційне найменування 
яких передбачене Конституцією України. Вказані закони є по суті продовженням 
Конституції України. Але їх норми до самого тексту Конституції не включають-
ся. Вони є здебільшого статусними актами. І їх головне призначення – конкрети-
зація і деталізація визначених конституційних норм» [5, с. 160]. 

Ординарні закони – це закони, на які є лише посилання в Конституції 
України без зазначення їх назви. Так, з метою більш детального розуміння та-
ких законів, наведемо приклад. Відповідно до статті 36 Конституції України 
ч.1 Громадяни України мають право на свободу об’єднання у політичні партії 
та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задо-
волення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, 
за винятком обмежень, встановлених законом в інтересах національної безпе-
ки та громадського порядку, охорони здоров’я населення або захисту прав і 
свобод інших людей. Тобто, в нормах Основного Закону робиться посилання 
на закон без його чіткої конкретизації [4]. 

Звичайні закони - нормативні акти, які приймаються на основі і на вико-
нання Конституції і визначають основи правового регулювання суспільних ві-
дносин у певній сфері (наприклад, Закон України від 14 жовтня 2014 р. «Про 
запобігання корупції»). Звичайні закони приймаються більшістю від конститу-
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ційного складу Верховної Ради України. 
Отже, закони відіграють дуже важливу роль в державі як в процесі дер-

жавотворення так і в захисті прав, свобод, честі, гідності людини, а також вла-
сності і багато інших охоронюваних законом відносин. Охорона та захист 
окремих суспільних відносин законом свідчить про пріоритет держави. Пріо-
ритетне значення у життєдіяльності громадянського суспільства мають саме 
закони, які здебільшого і визначають головну конструкцію правової основи 
громадянського суспільства. 
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ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 
На межі тисячоліть людство опинилося на початку нової ери. Швидкість 

змін, взаємозвʼязок і взаємозалежність економіки, політики, культури різних 
країн настільки висока, що вони досягають планетарних масштабів. У цих 
умовах одним із найважливіших завдань науки є розробка проблем, пов’язаних 
із визначенням суті держави та переосмисленням основних напрямів її діяль-
ності. В теоретичному державознавстві загальновизнано, що найбільш чітко 
сутність та соціальне призначення держави виявляються через її функції. В 
юридичній науці проблема функцій держави належить до найбільш містких за 
змістом і обсягом матеріалу. Свого часу відомий дослідник М. В. Черноголов-
кін справедливо наголошував, що який би аспект теорії та практики державно-
правового буття не був би взятий, він обов’язково виявить свій зв’язок – біль-
ший або менший – з питанням про функції держави [1, с. 224]. 

В межах даної роботи спробуємо проаналізувати особливості основних 
напрямів діяльності сучасної держави. 

У вітчизняній юриспруденції проблема функцій держави завжди була од-
ним із пріоритетних напрямів наукового пошуку. Дореволюційне правознавство 
питання щодо діяльності держави, її сутності та соціального призначення вирі-
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шувало головним чином за допомогою вивчення задач і цілей держави. У працях 
К. Маркса, Ф. Енгельса, В. Леніна проблема функцій держави набула гострого 
політичного забарвлення і використовувалася для характеристики держави. 

Інтенсивний інтерес до вивчення функцій держави в радянській юриди-
чній науці з’явився після доповіді Й. Сталіна на Вісімнадцятому з’їзді ВКП (б) 
(1939). У цьому звіті були визначені функції держави щодо змісту основних 
різновидів державної діяльності, зумовлених завданнями, що стояли на різних 
історичних етапах. Саме тоді прозвучали ідеї щодо зовнішніх і внутрішніх фу-
нкцій держави, таких як придушення опору експлуататорських класів, еконо-
мічна організаційна, культурно-освітня діяльність[1, с. 224].  

Предметом функцій держави науковці вважають ті суспільні відносини, 
які охоплюються певним напрямком діяльності держави (економічні, ідеологі-
чні відносини, у сфері забезпечення правопорядку, оборони тощо). Цілями фу-
нкції держави виступають результати, які мають бути отримані в процесі реа-
лізації функції (вони можуть бути найближчими, проміжними, кінцевими). Ці-
лі кожної функції складають у своїй сукупності цілі держави в цілому. Завер-
шуючи питання визначення функцій держави, слід зазначити, що воно повин-
но випливати з основних особливостей функцій: 1) функції сучасної держави 
безпосередньо визначаються об'єктивно необхідними, суспільно бажаними ці-
лями та завданнями; 2) функції держави виявляються в її фактичній діяльності, 
в управлінні суспільством; 3) функції держави нормативно регламентовані та 
організовані; 4) весь механізм держави, або значна його частина, бере участь у 
процесі виконання функцій держави; 5) система функцій держави багато в чо-
му визначає структуру її механізму [2, с. 17]. 

Що стосується функцій держави в сучасних умовах, то для демократич-
них держав початок XXI століття ознаменувався суттєвими змінами соціаль-
ного, економічного, політичного, морального та ціннісного вимірів, основна 
роль яких покладається на державу.  

Питання функцій сучасної держави залишається одним із найважливі-
ших питань не тільки в теорії, але й у практиці державотворення. Традиційно 
вважається, що національна держава виконує свої функції в особливому соціа-
льному просторі, який формується сукупністю суспільних відносин на певній 
території. Сучасний період розвитку суспільства характеризується тим, що йо-
го метою є всебічний розвиток людини, забезпечення умов її життя, прав і 
свобод. Ґрунтуючись на певній соціальній базі, держава є організацією полі-
тичної влади, що виступає як офіційний представник усього суспільства і за-
безпечує за допомогою державного апарату реалізацію своїх функцій. Держава 
повністю не зливається із суспільством, вона є організацією, яка певним чином 
відокремлена, інституціолізована у вигляді механізму держави (державної сис-
теми), має власні закономірності становлення, функціонування та розвитку. 
Тому вивчення функцій держави повинно здійснюватися як з точки зору єдно-
сті держави й суспільства, так і їх відокремленості [3, с. 22].  

Отже, функції держави - це основні напрями її діяльності, націлені на 
вирішення загальних справ суспільства. Необхідність їх вирішення ставить пе-
ред державою певні завдання. Пояснити функції держави — значить пояснити 
завдання, що постають перед нею, і способи їх здійснення. Зміст функцій по-
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казує, що робить держава, чим займаються її органи, які питання вони вирі-
шують. Зміст функцій держави не є незмінним, він може змінюватися під 
впливом різних факторів (економічних, науково-технічних, військово-
політичних, національних, екологічних тощо).  
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ПОНЯТТЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ 
 
Під поняттям «функції держави» розуміють основні напрями її діяльнос-

ті з управління суспільством, включаючи механізм державного впливу на роз-
виток суспільних процесів, в яких знаходить свій прояв її сутність і соціальне 
призначення.  

Ознаки функцій держави:  
– функції держави є соціально значущими напрямами її внутрішньої або 

зовнішньої діяльності; 
– у функціях держави знаходить своє вираження, історична сутність та 

соціальне призначення держави;  
– функції держави мають чітко визначений предмет, що означає їх пос-

тійний характер протягом тривалого періоду існування держави;  
– реалізація функцій держави здійснюється притаманними їм методами і 

в конкретних формах залежно від змісту окремих функцій, завдань, які вирі-
шуються державою на певних етапах розвитку суспільства;  

– у функціях держави проявляються та об’єктивуються притаманні їм 
особливості й закономірності розвитку соціально-економічних, політичних і 
духовних перетворень у житті суспільства [1, с. 63]. 

Формування функцій держави відбувається в процесі своєрідного поділу 
організаційно-управлінської праці, у ході якої з’ясовується, що бере на себе 
держава і що залишається суспільству, яке вирішує частину завдань самостій-
но у формі самоврядування. Вaжливoю хaрaктeристикoю здiйснeння дeржaвoю 
своїх функцій є eфeктивнiсть її дiяльнoстi у прoцeсi їх рeaлiзaцiї. Ефeктивнiсть 
– це oднe з понять, які дають змогу oцiнити тe чи iншe явище, дію з точки зору 
витрат для дoсягнeння тієї чи iншoї мети в кoнтeкстi oцiнки oтримaнoгo 
рeзультaту з урaхувaнням знaчeння, яке має oтримaний рeзультaт для пeвнoгo 
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суб’єкта (aбo суб’єкта, щo діяв, aбo суб’єкта, який дає вiдпoвiдну oцiнку). У 
тaкoму разі eфeктивнiсть функцій дeржaви – цe oцiнкa сoцiaльнoгo рeзультaту, 
oтримaнoгo пiд час рeaлiзaцiї тих чи інших функцій, у спiввiднoшeннi з ви-
трaтaми з боку дeржaви тa суспiльствa у кoнтeкстi цiлeй у прoцeсi рeaлiзaцiї 
вiдпoвiдних функцій [2, с. 250]. 

Eфeктивнiсть функцій дeржaви зaлeжить вiд бaгaтьoх фaктoрiв, 
гoлoвними сeрeд яких є прaвильнiсть визнaчeння цiлeй, мeтoдiв i зaсoбiв, які 
пoтрiбнo здійснити для викoнaння пeвнoї функції, дoстaтнiсть i зaбeзпeчeнiсть 
мaтeрiaльними рeсурсaми тa пoвнoвaжeннями oргaнiв (пoсaдoвих oсiб), які 
зaлучaються дeржaвoю для цьoгo [3, c. 60]. 

Держава виконує цілу низку різних за змістом, обсягом та іншими пока-
зниками функцій, що сприяє виникненню в юридичній науці множинності 
класифікацій функцій держави за різними критеріями [4, с. 172]. 

Класифікація може бути визначена як система супідрядних понять пев-
ної галузі знань, що використовується як засіб встановлення зв’язків між цими 
поняттями або класами об’єктів класифікаційної множини. 

Розрізняють природні класифікації, що припускають розподіл об’єктів 
певного роду на взаємозалежні класи відповідно до їхніх істотних ознак (як 
правило, саме такі класифікації являють наукову цінність), і штучні класифі-
кації, підставами яких є несуттєві ознаки класифікованих об’єктів [4, с. 172]. 

Критерії класифікації функцій держави мають різний характер. Найзага-
льнішими критеріями виокремлення функцій держави виступають особливості 
об’єкта державного впливу, а також зумовлена останніми змінами специфіка 
змісту кожної функції. Типологізація державних функцій може будуватися й 
на підставі таких критеріїв, як соціальна значущість, тривалість дії, сфера дія-
льності, форма закріплення тощо.  

У сучасній юридичній літературі загальноприйнятим вважається розпо-
діл функцій держави за соціальною важливістю (значущістю) на основні й не-
основні. Під основними функціями розуміють найзагальніші та найважливіші 
напрями діяльності держави щодо здійснення стратегічних завдань і цілей, які 
постають перед державою в конкретний історичний період. До неосновних 
функцій відносять здійснення державою конкретних завдань у другорядних 
сферах суспільного життя [5, с. 134]. 

До числа найбільш поширених у юридичній науці належить також поділ 
функцій залежно від політичної спрямованості діяльності держави на внутрі-
шні, що забезпечують внутрішню політику держави, і зовнішні, що забезпе-
чують діяльність поза її межами [4, с. 173]. 

У сучасній науці немає єдиної думки щодо переліку внутрішніх і зовні-
шніх функцій держави. О. Ф. Скакун вважає, що до внутрішніх функцій потрі-
бно віднести політичну, економічну, соціальну, екологічну, культурну, інфор-
маційну, правоохоронну та правозахисну; до зовнішніх – функцію співробіт-
ництва та інтеграції із сучасними державами в різних державно-правових сфе-
рах суспільного життя, функцію оборони держави, забезпечення миру та підт-
римку світового правопорядку[5, с. 134].  

Найбільш обґрунтованою класифікацією функцій держави на думку 
М.В. Дзевелюк є класифікація за об’єктами державного впливу. В основу цієї 
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класифікації покладено сферу діяльності держави. Так, функції держави в цій 
класифікації розглядаються як основні напрями реалізації завдань та цілей 
держави в процесі її діяльності в різних сферах життя суспільства. Отже, за 
об’єктами державного впливу виділяють наступні функції держави:  

1) у сфері економіки – довгострокове планування та прогнозування еко-
номічного розвитку країни, формування державного бюджету, встановлення 
системи оподаткування, сприяння підприємницькій діяльності та ін.;  

2) у соціальній сфері – соціальний захист малозабезпечених прошарків 
населення, розвиток системи охорони здоров’я;  

3) у політичній сфері – охорону законності та правопорядку, прав і сво-
бод людини, забезпечення вільного волевиявлення громадян, попередження 
міжнаціональних та релігійних конфліктів;  

4) у культурній сфері – державну підтримку та фінансування культури, 
мистецтва, освіти;  

5) у міжнародній сфері – взаємовигідну економічну, політичну, науково-
технічну, військову та культурну співпрацю з іншими державами, захист тери-
торіальної цілісності та суверенітету, підтримку системи міжнародної безпеки 
та ін. [4, с. 174]. 

Отже, функції держави багатопланові, їх формування відбувається в 
процесі становлення і розвитку держави. У різні історичні періоди пріоритет-
ного значення набувають ті або інші завдання, цілі держави, і відповідні функ-
ції держави. 
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Демократичний розвиток суспільства в Україні нині йде шляхом розбу-

дови громадянського суспільства та правової держави. Тема шкільної правової 
освіти є актуальною, оскільки заклади освіти відіграють важливу роль у фор-
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муванні осіб, освічених у правовому сенсі, що є необхідним, адже лише такі 
люди можуть приймати участь у процесах демократизації суспільного життя.  

Саме під впливом молоді , яка знатиме свої права та свободи, способи їх 
захисту, демократичні положення національного законодавства, вони будуть 
не лише декларуватись, а й втілюватися в життя. Такі заклади під час вивчення 
правознавства мають забезпечувати сприятливі умови для розвитку правового 
мислення учнів, правової свідомості та культури, тобто поєднання правових 
норм із власною позицією особистості, розвиток у неї здатності керуватися 
здобутими знаннями в майбутньому, при організації власного життя та прийн-
ятті рішень. Такий підхід обумовлює актуальність нашої теми. 

Дослідженням цієї теми займались відомі українські громадські діячі та 
педагоги. Зокрема, спадщина Т. Г. Шевченка містить ідеї щодо правової осві-
ти, цій темі також присвячені деякі твори Г. С. Сковороди, П. О. Куліша, І. Я. 
Франка та ін. 

Важко говорити про правову шкільну освіту в часи, коли Україна входи-
ла до складу Російської імперії, адже було заборонено навіть викладання укра-
їнською мовою. До 1917 року школа в Україні була майже повністю зрусифі-
кована і недоступна для більшості населення.  

Дослідження цієї теми почались ще у другій половині ХІХ – на початку 
ХХ ст. Оскільки частина українських земель входила до складу Російської ім-
перії, то ці дослідження проводилися у контексті права всіх громадян на осві-
ту, освіту рідною мовою тощо. В основному їх здійснювали вчителі та громад-
ські діячі того часу. 

Багато педагогів того часу вказували на те, що важливим напрямом право-
вого виховання є шкільна дисципліна, яка пробуджує в учнів почуття законності. 
Правове виховання у цей період здійснювалось в позакласній роботі шляхом 
створення народних бібліотек, проведенням популярних читань і бесід. Так, з ме-
тою популяризації правових знань було поставлено питання про необхідність 
уведення юридичних посібників до бібліотек, щоб при кожному приходському 
училищі складались невеличкі зібрання повчальних та інших корисних книжок. 

З появою у 1917 році Центральної Ради було розпочато курс на впрова-
дження гуманітарної політики, що передбачувала розвиток національної сис-
теми освіти та школи.У березні 1917 року Тимчасовим урядом було видано 
наказ про введення вивчення української мови з першого класу, а також ви-
кладання української мови, літератури, культури, історії, права в інститутах та 
створення українознавчих кафедр в усіх закладах вищої освіти. Але стара сис-
тема освіти не відповідала новим принципам, формам та методам навчання 
національної української школи та потребувала докорінної реформи.  

Питання створення такої школи знайшло своє обґрунтування на Всеук-
раїнському з’їзді вчителів у квітні 1917 року, після якого було створено шкіль-
ну комісію. Пізніше, у червні 1917 року на базі цієї комісії було створено Ге-
неральну шкільну раду, що розробляла план єдиної школи в Україні. Проект 
цієї школи було схвалено ІІ-м Всеукраїнським учительським з’їздом. 

Активну державну гуманітарну політику щодо становлення української 
школи впроваджувала також Директорія УНР. Міністерство народної освіти 
продовжувало роботу в напрямку національного шкільного будівництва.У цей 
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час також значна увага приділялася українізації загальноосвітніх шкіл. 
У грудні 1917 року у Харкові було проголошену радянську владу. Ра-

дянський уряд доручив займатися освітою Секретаріату. Ним було запрова-
джено виборність керівних посад у всіх школах. У 1919 році Робітничо- селян-
ським урядом було задекларовано державну політику в галузі освіти, а саме: 
створення єдиної трудової школи, надання доступу селянам до вищої та спеці-
альної освіти, запровадження викладання у школах українською мовою, зни-
щення національного гніту. 

22 січня 1919 року церква була відокремлена від школи. Згодом урядом 
було видано декрет “Про передачу всіх навчальних закладів у відання відділу 
освіти”. Протягом 1919-1920 років було прийнято ще багато важливих норма-
тивних актів щодо шкільного будівництва. 

Отже, у період національно визвольної боротьби 1917-1920 р.р.  держа-
вотворчі управлінські зміни, здійснені Центральною радою, Українською 
Державою та Директорією УНР, мали прогресивний характер. Всі рішення, 
прийняті в цей час, заклали міцну основу для подальшого розвитку правової 
освіти в навчальних закладах. Досвід тогочасної української школи, шляхи та 
засоби розв’язання державою проблем розвитку українського правознавства в 
складній історичній обстановці має слугувати прикладом у наш час для успіш-
ного демократичного розвитку та правового навчання молоді. 
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ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ДЕРЖАВИ 
 
Держава – це історично сформована, свідомо організована соціальна сис-

тема, що керує суспільством; це організація всього суспільства; його інститут, 
обслуговуючий інтереси суспільства і покликаний діяти в ім’я загального блага. 

Сьогодні в юридичній літературі можна віднайти різноманіття понять 
держави. Неоднозначність розуміння держави, поняття, ідеї розвитку, роль і 
призначення її, обумовлена, в першу чергу, складністю цього явища, рівнем 
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розвитку суспільства, відмінним світосприйняттям, свідомістю загалу. 
Розуміння держави в історії державно-правової думки можна побачити в 

працях Сократа, Платона, Аристотеля, Цицерона, Гроція, Канта, Гегеля та ін-
ших філософів. 

В 360 р. до. н. е. Платон написав свою роботу під назвою «Держава». В 
своєму однойменному діалозі мислитель виразив думку, що держава являється 
виразом ідеї справедливості. Дещо інший погляд на це питання мав Аристо-
тель. Центральною проблемою «Політики» в Аристотеля є питання про похо-
дження держави. Перший розділ роботи мислителя ставить питання «що таке 
держава». І він відразу відповідає: «держава – це спілкування, яке організову-
ється для будь-якого блага» [1, с. 161]. 

Відомим є також визначення держави, яке дали їх К.Маркс і Ф.Енгельс. 
Вони розглядали державу як механізм для придушення одного класу іншим. 
Згодом такий підхід підтримав В. Ленін, який писав: «Держава – це машина 
для підтримки панування одного класу над іншим». Обидва формулювання 
були поширені в науці й офіційній пропаганді за часів СРСР [2, c. 76]. 

На думку К.Г. Волинки, держава є особливою організацією політичної 
влади, що існує в соціально-неоднорідному суспільстві і забезпечує його єд-
ність, цілісність і безпеку та здійснює управління загальносуспільними спра-
вами на основі права з допомогою спеціального механізму [3, с. 31]. 

Безсумнівно, сформулювати загальне поняття держави, яке б відобража-
ло усі без винятку ознаки і властивості, характерні для кожного з його періодів 
у минулому, сьогоденні і майбутньому, неможливо. Проте, протягом історич-
ного розвитку висувалась низка ознак до розуміння поняття «держава». 

Оскільки нині не існує загальноприйнятого визначення держави, то ко-
жен науковець який дає визначення цьому поняття вкладає в нього різний 
зміст, а отже виділяє і різні ознаки. 

Проте, найбільш ґрунтовно ознаки держави визначила О. Ф. Скакун. Так, 
на думку науковця це такі ознаки: 

1) має у своєму розпорядженні територію у певних межах (державних 
кордонах). Територія – матеріальна основа існування держави. Сама територія 
(обмежена частина поверхні планети Земля) не породжує державу. Вона тільки 
утворює цілісний недоторканий ззовні простір, у межах якого держава поши-
рює свою владу на населення, що тут проживає;  

2) поєднує населення, що проживає на певній території, за ознакою гро-
мадянства (населення – соціальна основа держави). Громадянство – правовий 
зв’язок між особою та державою без зазначення етнічного походження особи; 

3) має публічну владу, публічність якої виявляється в тому, що вона офі-
ційно виступає від імені всього суспільства (народу), управляє його справами 
через спеціальний апарат управління – систему державних органів, що скла-
даються з особливого розряду осіб, професіоналів з управління та опирається 
на апарат примусу (у разі потреби), якими є органи і установи примусового 
характеру (збройні сили, поліція, органи державної безпеки, тюремні, виправ-
но-трудові та інші пенітенціарні установи); 

4) має суверенітет – верховенство всередині країни, незалежність і рів-
ноправність у зовнішньополітичних зносинах. Сам суверенітет держави пер-
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винний щодо державної влади, він і є «право на владу»; 
5) має правову основу своєї діяльності, яку становлять нормативно-

правові акти,нормативно-правові договори та інші джерела (форми) права, що 
є обов'язковими для виконання; забезпечує реалізацію норм права як загально-
обов’язкових правил поведінки: охороняє і захищає права своїх громадян, а 
також інших людей, що перебувають на її території. Без права, законодавства 
держава неспроможна ефективно управляти суспільством, забезпечувати здій-
снення прийнятих нею рішень; 

6) має фінансову основу своєї діяльності – єдину грошову систему, офі-
ційну систему оподатковування і фінансового контролю; 

7) має формальні реквізити – офіційні символи: прапор, герб, гімн [4, с. 
118]. 

Таким чином, складність держави як соціального явища обумовила бага-
томанітність визначень її поняття. У навчальній юридичній літературі останніх 
років «державу» визначають як форму організації політичної влади в суспільс-
тві, яка володіє суверенітетом і здійснює управління суспільством на основі 
права з допомогою спеціального механізму. 
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КОНЦЕПЦІЯ «М’ЯКОГО ПРАВА» У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ 
 
В останні десятиліття у міжнародному праві спостерігаються певні зміни у 

формах та методах правового регулювання міжнародних відносин. Втілюючись у 
різних формах, все більшого поширення набувають норми, які не мають загаль-
нообов’язкового характеру. Відтак, у доктрині міжнародного права з’явилося по-
няття «м’яке право», хоча сутність такого феномена однозначно не з’ясовано. 

У зв’язку з відсутністю єдності поглядів на таке явище як «м’яке право» 
існує досить багато як прихильників, так критиків цього поняття. Навіть сам 
термін викликає багато дискусій і поряд з терміном «м’яке право» іноді вжи-
ваються й інші. І хоча немає підстав стверджувати, що власне термін «м’яке 
право» є найбільш коректним, однак саме він отримав визнання. 

Концепція «м’якого права» сформувалась в 70-х рр. ХХ ст. переважно в 
західноєвропейській правовій доктрині. Це пов’язано з прагненням держав та 
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міжнародних організацій визначити місце таких міжнародних документів, які 
спочатку не відносились до міжнародних угод, але значення яких виходить за 
рамки морально політичних зобов’язань [1, c.51].  

Загалом можна виділити 3 концептуальні підходи до визначення 
«м’якого права», а також концепцію заперечення його існування [2, c.78].  

По-перше, під м’яким правом розуміється визначений нормативний ма-
сив чи документи, які місять: 

а) норми договорів, які дещо невизначені щодо свого змісту і через них 
не виникають конкретні права та обов’язки для держав; 

б) норми, що містяться в резолюціях міжнародних організацій, що не 
мають юридично обов’язкової сили [3, c.162].  

Друга концепція «м’якого права» характеризує сукупність норм, в яких ві-
дсутні ті чи інші ознаки норм так званого «твердого» права. Свою популярність 
цей підхід знайшов в західній та американській доктринах міжнародного права. 
На основі поділу актів на обов’язкові та необов’язкові зарубіжними вченими мі-
жнародне право прийнято розподіляти на «тверде» та «м’яке» відповідно. 

Третя концепція є більш узагальненою. Доктрина зводить до поняття 
«м’якого» права сукупність усіх норм необов’язкового характеру. Більша час-
тина «м’якого» права запроваджується за допомогою «м’яких» (нео-
бов’язкових) інструментів, таких як рекомендації, резолюції міжнародних ор-
ганізацій, декларації, «фінальні документи», що публікуються після завершен-
ня міжнародних конференцій, тощо [4]. 

Серед науковців не існує чіткості у визначенні місця «м’якого права» у 
системі джерел міжнародного права, а також і щодо виокремлення певних 
ознак юридичного припису, за якими його можна було б віднести до даного 
виду норм. Невичерпним залишається й перелік міжнародно-правових актів, в 
яких знаходять своє формальне визначення норми «м’якого права». [5]. 

Так, Р.Р. Бекстер до норм «м’якого права» відносить: 1) pactum de 
contrahendo, тобто положення міжнародних договорів, які необхідно уточнити 
наступними угодами; 2) «несамовиконувані» положення міжнародного дого-
вору, їх треба узгодити для наділення їх силою; 3) програмні положення дого-
ворів взагалі не створюють правових обов’язків та підлягають обов’язковому 
виконанню; 4) декларації, заключні акти, резолюції та інші форми вираження 
згоди, котрі певною мірою можуть впливати на поведінку держав та індивідів, 
навіть при тому, що їх норми не є формально обов’язковими.  

Х. Хіллгенберг вважає, що норми «м’якого права» мають власне юриди-
чну природу, а не моральну чи політичну, і тому є обов’язковими до виконан-
ня. До актів «м’якого права» він відносить: 1) міжнародні угоди, які уклались 
не як договори, а отже не регулюються Віденською конвенцією про міжнарод-
ні договори, та все ж таки відіграють значну роль у міжнародних відносинах; 
2) резолюції міжнародних організацій [6].  

Визначальною ознакою актів «м’якого права» з-поміж інших джерел 
права є те, що вони складаються винятково із рекомендаційних норм та не міс-
тять жодних обов’язкових до виконання положень і санкцій за їх невиконання. 
З початку свого існування «м’яке право» часто використовувалось як спосіб 
регулювання міжнародних відносин, що дозволяв уникнути міжнародно-
правової відповідальності.  
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Що ж стосується віднесення актів «м’якого права» до джерел міжнарод-
ного права, то це викликає певну низку труднощів саме в силу їхнього квазіп-
равового характеру. Здебільшого виконання таких актів ґрунтується виключно 
на їхній авторитет і пов’язані з ними наміри сторін. Часто міжнародні догово-
ри вміщають в себе посилання на норми «м’якого права». Зазначені норми 
права можуть бути важливим етапом у процесі формування договірних або 
звичаєвих міжнародно-правових норм [1, c. 53]. 

Правова природа актів «м’якого права» виключає можливість встанов-
лення у таких актах будь-яких зобов’язань для суб’єктів правовідносин, які 
вони регулюють. Саме ця ознака вирізняє їх з-поміж усіх інших правових актів 
і водночас виключає можливість їх формальної визначеності.  

Водночас, попри відсутність формальної визначеності, для того щоб бу-
ти віднесеною до правової, норма «м’якого права» повинна зберігати свою но-
рмативність, адже, саме нормативність права є основною його ознакою, яка 
формує це явище загалом [7, c. 119].  

Роль актів «м’якого права» доречно розглянути на прикладі європейської 
системи джерел права. Так, у Раді Європи актами «м’якого права» виступають, 
у першу чергу, рекомендації Парламентської Асамблеї Ради Європи, яка є до-
радчим органом при Комітеті Міністрів. Парламентська Асамблея приймає ре-
золюції та інші документи, які визначають основні напрямки діяльності Комі-
тету Міністрів, національних урядів, парламентів та політичних партій; розро-
бляє різноманітні міжнародні договори – європейські конвенції, які сприяють 
формуванню основи європейської нормативно-правової системи [8, c.116]. Усі 
акти, що включають в себе норми-рекомендації, загальні принципи та цілі, 
будь-яких конкретних зобов’язань не визначають. 

Враховуючи вищевикладене, можна виділити можливі варіанти зна-
чення актів «м’якого права», які і визначають їх місце у європейській сис-
темі джерел права: 

1) необов’язкова допомога при інтерпретації, під якою розуміється мож-
ливість європейських та національних установ самостійно вирішувати доціль-
ність чи недоцільність застосування актів «м’якого права» при тлумаченні 
правових норм;  

2) обов’язкова допомога при інтерпретації, що зобов’язує країн-учасниць 
європейської спільноти брати до уваги акти «м’якого права» при правотворчій 
та правозастосовній діяльності; 

3) забезпечення послідовної інтерпретації, що передбачає обов’язок кра-
їн-учасниць поступово приводити акти національної системи права у відповід-
ність із рекомендаціями та думками, висловленими міжнародними установами. 

Отже, «м’яке право» має цілий ряд переваг та дає змогу впливати на мі-
ждержавні відносини, незважаючи на рекомендаційний характер його норм. 
Воно сприяє заповненню прогалин міжнародно-правового регулювання, засто-
совується в процесі тлумачення положень міжнародно-правових договорів та 
відіграє важливе значення для врегулювання конфліктів, адже являє собою 
універсальний засіб підтримки діалогу між державами з різними зовнішньопо-
літичними, економічними та культурними традиціями. 
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ПРО ПРИЧИНИ ПРАВОПОРУШЕНЬ В УКРАЇНІ 
 
У статті 3 Конституції України 1996 року закріплюється, що «права і 

свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності 
держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження 
і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави». Але, 
нажаль, Україна сьогодні посідає одне із останніх місць у міжнародних рейти-
нгах найбезпечніших для життя країн. Зазвичай, у рейтингу враховується рі-
вень життя, освіти, медицини, злочинності.  

В межах даної роботи не можна відповісти на питання «Хто винен?», 
«Що робити?», але спробувати проаналізувати ситуацію можна. 

В Україні найбільшу кількість правопорушень скоюють підлітки та осо-
би у віці від 30 до 50 років. На жаль, з кожним роком криміногенна ситуація в 
Україні погіршується, і це є наслідком певних причин. По-перше, так як час-
тину правопорушень скоюють саме підлітки, слід зазначити, що домінує ба-
жання молодих людей задовольнити свої особисті потреби, інтереси проти-
правним шляхом [1, с. 215]. Наприклад, провідним мотивом поширеного в 
останній час групового побиття є бажання підвищити свій авторитет серед 
оточуючих, самоствердитися. Звісно, що при належному вихованні та прави-
льному виборі «компанії», значний відсоток правопорушень знизився би. По-
друге, доки у свідомості людини не ствердиться необхідність дотримання пра-
вомірної поведінки, на неї буде досить легко вплинути будь-якими засобами 
зовнішнього впливу. Досить важливими факторами, які впливають на природу 
виникнення правопорушень є виховання в сім’ї, поведінка оточуючих, наяв-
ність або відсутність насильства в сім’ї. Вони у свою чергу починають свій 
вплив ще з дитинства людини, коли ще тільки відбувається формування май-
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бутнього характеру і поведінки. За статистикою, особа, яка виросла у неблаго-
получній сім’ї має менші шанси на належне самовиховання, ніж дитина, бать-
ки якої приділяли цьому питанню необхідну кількість часу.  

Крім самого правопорушника, нікому в повному обсязі не буде відомо, 
що наштовхнуло його на скоєння протиправних дій. Варто пам’ятати, що все 
починається з людини. Те, як людина себе налаштовує і діє відповідно до цьо-
го, завжди знаходить свої наслідки в суспільстві. Держава, у свою чергу, має 
створити всі належні умови для підвищення правової освіченості та культури 
громадян, а також належним чином здійснити реформування нормативно-
правової та законодавчої бази. Правопорушення завжди були, є і будуть. За-
вданням правоохоронних органів України є ведення активної боротьби з ними, 
але навіть вони не в змозі зменшити масштаби їх поширення в суспільстві. Для 
цього необхідне проведення комплексу економічних, соціально-політичних, 
організаційних заходів, спрямованих на зміцнення економічної системи, під-
вищення матеріального добробуту, свідомості, інформованості та культури 
громадян, наведення порядку і стабільності в розвитку суспільних відносин. 

Причинами правопорушень є певні деформації в свідомості людей. Ці 
дефекти у свідомості породжуються певними умовами, негативними ситуація-
ми, що мають місце у соціальній дійсності. діяннями. Причини і умови зло-
чинності – це система негативних для відповідної суспільно-економічної фор-
мації соціальних явищ, детермінуючих злочинність як свій наслідок [2, с. 126]. 
Причини породжують злочинність і тягнуть за собою негативні наслідки. 
Умови лише полегшують такі явища, а не породжують їх. Недосконалість за-
конодавства, правовий нігілізм, низька правова культура, майнова нерівність 
та багато інших факторів викликають природне незадоволення осіб, внаслідок 
якого у них виникає потреба до скоєння протиправного. Юридична наука ви-
діляє такі причини скоєння правопорушень: низький матеріальний рівень жит-
тя населення, низький рівень правової свідомості і культури людей, шкідливі 
звички (алкоголізм, наркоманія), асоціальні потреби окремої групи людей, 
правовий нігілізм, кризи, безробіття, хиткість соціального становища, недос-
коналість законодавства, неналежне виконання своїх обов’язків правоохорон-
ними органами.  

Сучасне людство, стверджував І. О. Ільїн ще сто років тому, переживає 
глибоку кризу; в своїй основі це криза духовна, тобто руйнація корінних духо-
вних начал людського буття [3, с.19]. Нажаль, висловлювання видатного філо-
софа-правника не втрачає своєї актуальності і сьогодні. Як і сто років назад ві-
дбувається системне нехтування правом і законами держави, втрачається дові-
ра до органів влади і зацікавленість у їх формуванні, виникають такі форми за-
хисту своїх прав, свобод та інтересів як «Революція на граніті», «Помаранчева 
революція» або «Революція гідності» [4, с. 235]. 

В. Т. Маляренко слушно зазначає, що сьогодні майже кожна розумна 
людина бачить не сформованість судової, прокурорської та слідчої систем, 
обіцяного прориву в боротьбі з корупцією не видно, вбивства відомих людей 
не розкриваються, розкрадання державних коштів масштабні. На цьому тлі 
злочинні угруповання, не відчуваючи професійного спротиву, почувають себе 
досить вільно» [5]. Це пояснюється тим, що з реформуванням їх діяльності ві-
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дбувається заміна висококваліфікованих працівників менш досвідченими, вна-
слідок чого внутрішні органи України стають фактично «безнадійними» [5]. 

Отже, на нашу думку, на даному етапі розвитку Української держави, ві-
дбувається її правовий занепад. Недостатній рівень правотворчості, правовий 
нігілізм, низька правова культура унеможливлюють становлення України як 
соціальної, правової, європейської держави. Необхідна термінова, продумана 
спеціалістами реформація законодавства, підвищення правової освіченості на-
селення, наприклад, шляхом проведення профілактичних бесід, тренінгів, по-
силення правового навчання для дітей, покращення економіки. Тільки внутрі-
шнє усвідомлення людиною негативного впливу протиправних діянь дасть 
ефективний результат. Тобто, якщо кожний громадянин нашої держави поста-
вить собі певні «рамки» щодо «добра і зла», то життєвий рівень країни, її еко-
номіка піде вгору. Починати треба із самого себе.  
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ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУДОВОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ 
 
Відповідно до ст. 6 Конституції України державна влада в Україні здійс-

нюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Системний 
аналіз норм Конституції України показує, що всі гілки влади – це збалансована 
система, кожна з них – незалежна. Це свідчить про те, що кожна гілка влади не 
повинна виходити за межі своєї компетенції та втручатися в діяльність іншої. 

Тривалий час наукове розуміння судової влади зводилося до розгляду її 
не з позиції поняття влади, а з позиції організації судової діяльності. Відтак 
увага науковців зосереджувалася переважно на процесуальних моментах. Та й 
сам термін «судова влада» був закріплений на конституційному рівні не так 
вже й давно. До того ж, досі триває судова реформа, необхідна для створення 
сучасної європейської системи правосуддя в Україні. У зв’язку з чим, наукове 
осмислення засад організації судової влади стає все більш актуальним. 
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Проблеми теоретичного й практичного характеру, пов’язані із організа-
цією судової влади, знайшли відображення в працях В. Авер’янова, В. Бойка, 
В. Бринцева, С. Василюка, Ю. Грошевого, І. Коліушка, Р. Куйбіди, М. Козюб-
ри, І. Марочкіна, В. Молдована, Н. Сібільової, А. Осетинського, Д. Притики, 
В. Сташиса, В. Стефанюка, В. Шишкіна, С. Штогуна та ін.  

Основним засадам організації та діяльності судової гілки влади в Україні 
присвячено розділ VIII Конституції України «Правосуддя» та розділ І Закону 
України «Про судоустрій і статус суддів» [1]. 

Відповідно до ст. 124 Конституції України правосуддя в Україні здійс-
нюється виключно судами. Делегування суддівських функцій, а також привла-
снення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаєть-
ся. Юрисдикція судів поширюється на будь-який юридичний спір та будь-яке 
кримінальне обвинувачення. Суд, здійснюючи правосуддя на засадах верхо-
венства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до 
інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також 
міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України (ст. 2 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»). 

Ст. 125 Конституції України та п.1 ст.17 Закону України «Про судоустрій і 
статус суддів» передбачає, що судоустрій в Україні будується за принципами те-
риторіальності,спеціалізації та інстанстійності і визначається законом. Однак за-
значені принципи не мають усіх ознак які вирізняють принципи права, тому  

наявність цих положень не дає нам права називати їх «принципами». По-
годжуємося з думкою В. Городовенко, що «запропоновані законодавцем 
«принципи» судової системи є скоріше її засадами» [2, с. 80]. 

Аналіз чинного законодавства свідчить, що, можна виділити інші засадничі 
положення. Відповідно до ст. 126 Конституції України та статей 6-14 Закону 
України «Про судоустрій і статус суддів» засадами організації судової влади є: 

1. Незалежність судів. Проте, незалежність суддів не є абсолютною, вона 
обмежена законом, процедурними рамками, у межах яких здійснюється судова 
влада і саме цим забезпечується повноцінна незалежність суддів в процесі 
здійснення судочинства. 

2. Право на справедливий суд. 
3. Право на повноважний суд. 
Право на судовий захист входить до переліку тих прав, що захищаються 

Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод [3]. Статті 7 та 
8 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» гарантують право кожному, 
у тому числі іноземцям, особам без громадянства та іноземним юридичним 
особам, на справедливий та повноважний суд. Це означає, що захист поруше-
них прав, свобод та інтересів має відбуватися у розумні строки незалежним, 
безстороннім і справедливим судом, утвореним законом. 

4. Рівність перед законом і судом. Зазначений принцип передбачає, що 
кожному учаснику судового процесу гарантується рівність перед законом і су-
дом незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших пере-
конань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця 
проживання, мовних та інших ознак. 

5. Професійна правнича допомога при реалізації права на справедливий 
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суд. Можливість громадянина України, іноземця, особи без громадянства, у 
тому числі і біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту, отримати в 
повному обсязі безоплатну первинну правову допомогу, а також можливість 
певної категорії осіб отримати безоплатну вторинну правову допомогу у випа-
дках, передбачених законом гарантована ст. 59 Конституції України та ст. 10 
Закону Україні «Про судоустрій і статус судів». Надання безоплатної правової 
допомоги регулюється Законом України «Про безоплатну правову допомогу», 
який зазначає категорії осіб, яким надається така допомога [4]. 

6. Гласність і відкритість судового процесу. Відкритий та гласний розг-
ляд справ дає можливість особам не тільки безпосередньо ознайомитися з ро-
ботою суду, а й підвищує відповідальність судів за законне і правильне вирі-
шення справ. 

7. Мова судочинства і діловодства в судах. Відповідно до ст. 12 Закону 
України «Про судоустрій і статус судів» судочинство та діловодство в судах 
проводиться державною мовою. Конституція України гарантує право кожного, 
хто не розуміє державної мови, користуватися послугами перекладача. 

8. Обов’язковість судових рішень. Відповідно до ст. 129-1 Конституції 
України судові рішення ухвалюються судами іменем України і є 
обов’язковими до виконання на всій території України. Обов’язковість судо-
вих рішень забезпечується державою на законодавчому рівні. Зазначений 
принцип отримав подальше закріплення у нормах закону про судоустрій і про-
цесуального законодавства: ст. 13 Закону, ст. 21 Кримінально – процесуально-
го кодексу, ст. 14 Цивільно – процесуального кодексу, ст. 14 Кодексу адмініс-
тративного судочинства, 45 Господарсько – процесуального кодексу. 

9. Право на перегляд справи та оскарження судового рішення. Можли-
вість оскарження і перегляду винесеного судового рішення є запорукою права 
на судовий захист. За допомогою цієї процедури сторони й інші учасники су-
дового процесу можуть домогтися відміни незаконного судового рішення. Всі 
судові рішення можуть переглядатися в апеляційному порядку, а в касаційно-
му порядку – тільки ті, які передбачені законодавством. Можливість перегляду 
судового рішення зменшує ймовірність судової помилки. 

Слід зазначити, що всі перелічені засади організації судової влади знай-
шли своє відображення в процесуальних кодексах України. 

Отже, аналіз чинного законодавства свідчить, що у Конституції України 
і законодавстві про судоустрій прямо передбачено принципи побудови судової 
влади: територіальності,спеціалізації та інстанстійності, а також і інші засад-
ничі положення її побудови. 
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ЗАКОН: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ 
 
В Україні, як і в будь-якій іншій державі, що належить до континенталь-

ної правової системи, основним джерелом права є нормативно-правові акти, 
серед яких найважливіше місце належить законам. 

Слово «закон» є багатозначним. Так, тлумачний словник української мо-
ви визначає слово «закон» у таких п’ятьох значеннях: 1) як встановлене най-
вищим органом державної влади загальнообов'язкове правило, яке має найви-
щу юридичну силу; 2) як загальноприйняте, усталене правило співжиття, нор-
ма поведінки; 3) як основні правила в якій-небудь ділянці людської діяльності, 
що випливають із самої суті справи; 4) як об'єктивно існуючий, постійний і 
необхідний взаємозв'язок між предметами, явищами або процесами, що ви-
пливає з їх внутрішньої природи, сутності; закономірність; 5) як сукупність 
догм (основних положень) якої-небудь релігії, віровчення [1, с. 396-397]. 

У сучасній мові основною сферою використання терміна «закон» є юриди-
чна наука та практика. Однак, і тут поняття закону розумієься неоднозначно. Зо-
крема, дане поняття розглядають у вузькому та широкому значенні. У вузькому 
розумінні - як нормативно-правовий акт вищого представницького органу держа-
вної влади або самого народу, який регулює найбільш важливі суспільні відноси-
ни шляхом встановлення загальнообов’язкових правил (норм), що приймається із 
додержанням законодавчої процедури та має вищу юридичну силу [2]. У широ-
кому розумінні - як нормативно-правові акти в цілому; всі встановлені державою 
загальнообов’язкові правила; як будь-яке джерело права; як синонім поняття 
права, а точніше, законодавства [3, с. 284; 4, с. 279-280]. 

У нормативно-правових актах термін «закон» нерідко застосовується за-
галом, без уточнення, про який саме закон іде мова. Але найчастіше названий 
термін у нормативно-правових актах та документах правового характеру вико-
ристовується поряд з певною назвою, для того, щоб дати посилання на конкре-
тний закон (наприклад, Закон України «Про Кабінет Міністрів України», За-
кон України «Про комітети Верховної Ради України» тощо). 

На думку В. І. Риндюк, вирішити окреслену проблему можливо, викорис-
тавши такий методу пізнання як діалектичний. Відповідно, доцільним буде ви-
значення поняття закону як трьох його рівнів - загального, особливого та одини-
чного. Адже найбільш широке філософське розуміння поняття закону взагалі - це 
закономірність (природна або соціальна). Відповідно на рівні особливого необ-
хідно розрізняти поняття юридичного закону як форми існування юридичних 
норм, встановлених владним авторитетом, а на рівні одиничного - поняття закону 
України як виду (форми) нормативно-правового акту вищого представницького 
органу державної влади України - Верховної Ради України [5]. 
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Слід зауважити, що закон з’явився пізніше звичаю, і це відбулося, як 
вважається в юридичній науці, з двох причин: по-перше, поява писемності, 
оскільки закон перш за все передбачає її використання, а по-друге – наявність 
спеціальних законодавчих органів. Безумовно, ці дві обставини мають важливе 
значення, але першопричиною виникнення закону стали вважати виникнення 
необхідності «охопити єдиним правилом акти виробництва, розподілу і обміну 
продуктів, що повторюються з дня у день, і потурбуватися про те, щоб кожна 
людина підкорялася спільним умовам виробництва та обміну. Це правило, що 
спочатку відображається у звичаї, стає потім законом» [6, с. 12-13]. 

Нормативно-правові акти за юридичною силою поділяються на законо-
давчі і підзаконні нормативні акти. Юридична сила – це властивість норматив-
них актів, яка визначає їх співвідношення за змістом з іншими нормативними 
актами і залежить від компетенції правотворчого органу та його місця в меха-
нізмі держави. Віднесення законів до нормативно-правових актів вищої юри-
дичної сили означає, що всі інші нормативні акти мають відмінну від них пра-
вову природу, перебувають «під» законом. 

У структурі закону виділяють такі основні елементи (частини): 
- найменування органу, що прийняв закон; 
- назва закону; 
- преамбула закону; 
- нормативно-правовий зміст закону; 
- наслідки недотримання закону; 
- відміна законом інших нормативно-правових приписів; 
- опублікування закону і набрання ним чинності. 
Структура закону завершується підписом відповідної посадової особи, 

що надає йому офіційного значення. Як правило, такою особою є глава держа-
ви або голова парламенту, що зазначається конституцією тої або іншої країни.  

Закон обов’язково публікується в офіційних виданнях, а також може бу-
ти опублікований і в інших органах друку, обнародуваний по телебаченню, 
радіо, переданий по лініях зв’язку відповідним державним органам і громадсь-
ким організаціям. 

Проблемі класифікації законів присвячені численні дослідження як віт-
чизняних, так і зарубіжних вчених: С.С.Алексєєва, А.М.Колодія, Жана де Лаб-
рюйера, М.Н.Марченка, О.Ф.Скакун, М.В.Цвіка та багатьох інших. Варто за-
значити, що більшість авторів у якості основної класифікації законів наводять 
поділ законів на конституційні та звичайні (поточні). Однак, при цьому, кри-
терії для цієї класифікації зазначаються різні: юридична сила, ступінь значу-
щості для життя суспільства, значення і місце в системі законодавства. 

Конституція - це основний закон держави. Як правило, це єдиний право-
вий акт чи система таких актів, за допомогою яких безпосередньо народ чи ор-
гани держави, що виступають від його імені, встановлюють основні принципи 
устрою суспільства і держави, визначають статус державної влади і місцевого 
самоврядування, закріплюють права та свободи людини і громадянина. 

Конституція України в системі нормативно-правових актів України має 
найвищу юридичну силу. Норми Конституції України є нормами прямої дії. 
Законами України та іншими нормативно-правовими актами можна лише роз-
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вивати конституційні норми, а не змінювати їх зміст. Закони України та інші 
нормативно-правові акти застосовуються лише у частині, що не суперечить 
Конституції України. 

Усі нормативні акти мають певні часові, територіальні межі свого існу-
вання і дії, а також поширюються на визначене коло осіб (суб’єктів права). За 
загальним правилом, нормативно-правові акти застосовуються до відносин, що 
мали місце в період від введення їх у дію до втрати ними сили. 

Діяльність, яка полягає у створенні законів, чітко врегульована Конститу-
цією України та Регламентом Верховної Ради України, і отримала назву «законо-
давчий процес». Законодавча процедура складається з низки послідовних проце-
дур (стадій). Це вияв законодавчої ініціативи, обговорення законопроекту, при-
йняття закону, його підписання й оприлюднення (опублікування) [7, с. 27-30]. 

Підсумовуючи сказане необхідно зазначити, що в Україні триває процес 
формування юридичних передумов (гарантій) для створення якісних нормати-
вно-правових актів, і перш за все законів.. Вагоме значення тут матиме прийн-
яття Закону України «Про нормативно-правові акти», в якому мають бути сис-
тематизовані норми чинних правових документів про правотворчу техніку та 
технологію, доктринальні положення з цих питань.  
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МІСЦЕ ТА РОЛЬ ІНТЕРПРЕТАЦІЙНИХ АКТІВ В СИСТЕМІ 

ПРАВА І ЗАКОНОДАВСТВА 
 
Тлумачення норм права є важливим і необхідним елементом процесу ре-

алізації норм права. Без роз’яснення тексту норми права неможливе її однома-
нітне і правильне застосування. Саме тому в центрі юридичної науки весь час 
перебували проблеми тлумачення норм права.  
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Дослідження ефективності правових норм, проблема тлумачення норм 
права завжди займала вагоме місце в теорії права. Однак дані питання нале-
жать і до недостатньо вивчених у сучасній юридичній науці. Важливого зна-
чення дане питання набуває в контексті вдосконалення законодавства, його 
змін в період нестабільних соціально-політичних умовах, що призводять до 
зниження якості законодавчих актів, а також до виникнення колізій та прога-
лин в законодавчих текстах.  

Метою даної роботи є дослідити значення інтерпретаційних актів для 
системи права і законодавства держави і суспільства. 

Актом офіційного тлумачення є документ, що містить роз’яснення норм 
правового акту, порядку його застосування, виданий уповноваженим на те дер-
жавним органом в межах його компетенції та має загальнообов’язковий характер. 
Тлумачення норм права взагалі посідає важливе місце в системі правового регу-
лювання, долучаючись до процесів правотворчості, систематизації та реалізації 
норм права. Загалом тлумачення правових норм є цілісним процесом, який су-
проводжує правотворчий та право реалізаційні процеси, а також процес система-
тизації нормативно правових актів. Його роль особливо зростає в процесі право-
застосування, коли потрібно з’ясувати точний зміст норми права. 

У правовій діяльності акти тлумачення норм права суттєво впливають на 
правові відносини. Залежно від виду правової діяльності цей вплив має прямий 
чи опосередкований характер. Так, у правотворчій діяльності тлумачення та акти 
тлумачення сприяють суб’єктові розробці і прийнятті таких норм права, які ефек-
тивно регулюють суспільні відносини, регулювання яких вимагають нагальні 
проблеми життя. Для цього тлумачать норми права, їх проекти, зміни і допов-
нення до них, інші правові джерела на стадіях розробки і прийняття норм. Тобто 
з вищесказаного випливає, що надзвичайно велике значення мають акти тлума-
чення у сфері правотворчості. Вони відіграють досить важливу роль у вдоскона-
ленні чинного законодавства. Розробка і прийняття нових законів передбачає 
з’ясування змісту попередніх. Загалом проблему подолання прогалин у чинному 
законодавстві потрібно розв’язувати шляхом узгодження перспективних поглядів 
учених із сучасними концепціями розвитку окремих галузей права, які спрямова-
ні на врегулювання суспільних відносин в Україні [1, с. 183]. Важливою є роль 
тлумачення і в процесі правореалізації. Набуття законної сили нормативним ак-
том зумовлює втілення в дійсності зафіксованих у ньому правових приписів, їх 
реалізацію. Системне тлумачення в правозастосовному процесі відіграє особливу 
роль: воно повинно не тільки робити зрозумілими положення норм права, а й не-
минуче призводити до правильного вирішення юридичних справ.  

Не менш вагому роль відіграють акти тлумачення норм права у процесі 
систематизації – кожна форма систематизації правових норм вимагає тлума-
чення для дійсного змісту правових норм та їх систематизованих зв’язків. Для 
того щоб з усього масиву правового матеріалу вибрати і підготувати для сис-
тематизації потрібні норми, важливо насамперед з’ясувати їх дійсний зміст, 
внаслідок чого виникають інтерпретаційні акти. 

Акт тлумачення відіграє також важливу роль у правовому вихованні, ме-
та якого полягає в послідовній, систематизованій діяльності держави та її орга-
нів, а також громадських об’єднань та організацій щодо формулювання системи 
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правових знань, умінь і навиків, правового мислення, правових почуттів: почуття 
права, законності, почуття поваги до права і закону, до тих соціальних цінностей, 
які регулюються й охороняються правом і законодавством [2, с. 327]. 

Загалом правова пропаганда є формою правового виховання, інтерпре-
таційний акт спрямований на цілеспрямовану діяльність усіх членів суспільст-
ва з високим рівнем правосвідомості і правової культури, на розв’язання пра-
вової політики поширення правових знань, ідей, іншої правової інформації. 

Щодо місця та ролі актів тлумачення норм права в правовому регулюванні 
суспільних відносин варто зауважити, що останнє держава здійснює за допомо-
гою права і сукупності правових засобів упорядкування суспільних відносин, їх 
юридичного закріплення, охорони і розвитку [3, с. 295]. Відомо, що складовими 
частинами механізму правового регулювання є норма права, юридичний факт, 
правовідносини акти реалізації права, акти застосування права, інтерпретаційні 
акти, нормативно-правові акти та інші правові засоби [4, с. 526]. Акти тлумачен-
ня входять до різних ланок механізму правового регулювання і виконують функ-
ції обслуговування, впливаючи на ефективних чинних правових норм. Тільки си-
стема взаємодії елементів правового регулювання, а не їх ізольоване функціону-
вання, може дати необхідний запланований законодавцем результат – можливість 
ефективного регулювання суспільних відносин. 

Отже, від рівня правосвідомості суб’єктів правового регулювання та 
правильного тлумачення норм права залежить чіткість та ефективність механі-
зму правового регулювання суспільних відносин та правової діяльності. Гли-
боке розуміння дійсного змісту правової норми, знання офіційних роз’яснень 
змісту чинного законодавства значно підвищує якість правового регулювання 
суспільного життя. У підсумку тлумачення слугує завданням забезпечення за-
конності і підвищення ефективності правового регулювання. 
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Поняття «нормативно-правовий акт» є одним із ключових понять у право-

вій системі, що пов’язано з його функціональною роллю як джерела правових 
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норм. Це поняття входить до понятійно-категоріального апарата не тільки кож-
ного правознавця, а й у повсякденний вжиток в усіх сферах суспільного життя. 
Регулювання суспільних відносин, зокрема ефективне вирішення конкретних 
життєвих ситуацій, забезпечується перш за все нормативно-правовими актами.  

На дослідження поняття нормативно-правового акту та його сутнісних 
ознак спрямовано значну кількість праць як вітчизняних, так і зарубіжних нау-
ковців. Доречно назвати напрацювання у цій сфері М. Кельмана, М. Козюбри, 
А. Колодія, О. Мурашина, О. Петришина, О. Скакун, М. Цвіка та ін. Проблем-
ні аспекти нормативно-правових актів крізь призму юридичної техніки дослі-
джували І. Биля-Сабадаш, Л. Луць та інші науковці. 

Насамперед, слід зазначити, що нормативно-правовий акт є різновидом 
ширшого поняття - «правовий (юридичний) акт». Зазвичай, під правовим (юри-
дичним) актом розуміють документ, що містить правову інформацію, за допомо-
гою якого оформляються рішення та дії різних органів, посадових осіб, громадян. 
Відповідно нормативний акт, як вид правового (юридичного) акта є матеріаль-
ним носієм правової інформації нормативного змісту. Як результат, у правовій 
системі України використовується термін «нормативно-правовий акт». 

Варто зауважити, що на відміну від більшості пострадянських держав, 
які прийняли відповідні закони про нормативно-правові акти, в Україні такого 
закону немає, тож і юридично закріпленого визначення поняття нормативно-
правового акту не існує.  

У своїх дослідженнях В. С. Нерсесянц характеризує нормативно-
правовий акт як письмовий правовстановлюючий акт держави, що містить нові 
норми чинного права. Саме своїм правовстановлюючим характером нормати-
вно-правовий акт відрізняється від усіх інших правових актів [1, c.402]. 

Л. М. Легін визначає нормативно-правовий акт як юридичний документ 
(акт) уповноваженого суб’єкта правотворчості, прийнятий у встановленому 
порядку, який встановлює, змінює або скасовує норми права [2]. 

Сутність нормативно-правових актів виявляється в таких їх ознаках як: 
– диференційованість за видами органів, які їх видають. Апарат держави 

складається з розгалуженої системи органів, наділених певним обсягом нормо-
творчих повноважень, який реалізується шляхом прийняття нормативних актів 
різних видів та різної сфери дії; 

– конкретизація за предметом правового регулювання, що відображаєть-
ся в назві (преамбулі) нормативного акта; 

– існування у вигляді ієрархічної системи, в основі якої лежить юридич-
на сила актів — властивість нормативних актів, що визначає їх співвідношення 
за змістом з іншими нормативними актами і залежить від компетенції нормот-
ворчого органу та його місця в механізмі держави [3, с. 192]. 

Аналізуючи сутність правового акта, його можна охарактеризувати як 
виражений у відповідній до законодавства формі результат дії компетентного 
суб’єкта права, орієнтований на регулювання суспільних відносин [4, с. 7]. 

Кожний правовий акт здійснюється з певною метою. Так, правові акти мо-
жуть бути спрямовані або на встановлення, зміну, скасування норм права, призу-
пинення або припинення дії цих норм, або на виникнення, зміну або припинення 
конкретних правових відносин. Перша з указаних цілей досягається за допомо-
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гою актів правотворчості, друга – завдяки іншим правовим актам. Результатом 
правових актів є нормативні, індивідуальні правові приписи, а також правові від-
носини, що виникають, змінюються або припиняються [5, с. 210]. 

Перевагами нормативно-правового акта у порівнянні з іншими джерела-
ми права є перш за все його визначеність, яка полягає у ясності, чіткості, зро-
зумілості для його адресата правил поведінки, а також загальнообов’язковість, 
яка, зокрема, може забезпечуватися і авторитетом державної влади. Однак по-
ряд з перевагами нормативно-правовому акту властиві й недоліки. На відміну 
від динамізму суспільних відносин, він є «застиглим», а тому схильним до від-
далення від плинних суспільних відносин. Якщо до нормативно-правового ак-
та після його прийняття не будуть вноситися уточнення, що коригують його 
зміст відповідно до змін у суспільних відносинах, то він рано чи пізно перестає 
функціонувати, перетворюючись на «омертвілий» текст, що не містить норм, 
які можна застосувати у реальному житті [6, с. 155]. 

Нормативно-правові акти класифікують за багатьма критеріями: за юри-
дичною силою; за суб’єктами правотворчості; за обсягом і характером дії; за 
галузевою належністю;за зовнішньою формою виразу. При цьому, найважли-
вішою, як з теоретичної, так і з практичної точки зору, є класифікація за юри-
дичною силою, відповідно до якої усі нормативно-правові акти поділяються на 
законодавчі та підзаконні акти. 

Закон - це нормативно-правовий акт, який приймається органами зако-
нодавчої влади держави або шляхом референдуму у спеціальному порядку та 
регулює найважливіші суспільні відносини. [6, с. 178]. 

Підзаконними актами є офіційні письмові документи, які видаються 
уповноваженими суб’єктами нормотворчості на основі законів і не повинні су-
перечити їм. [4, с. 7]. 

Нормативні акти приймаються різними органами і в різний час, в різних 
просторових межах і з різних підстав. Це може призводити до виникнення 
протиріч між ними. Тому, перш ніж суспільні відносини будуть упорядковані, 
необхідно, щоб самі нормативні акти були приведені у відповідну систему. 

Діяльність із впорядкування і вдосконалення змісту нормативно-
правових актів та приведення їх у певну узгоджену систему визначається як 
систематизація нормативно-правових актів. Вона необхідна для забезпечення 
доступності нормативних актів, зручності користування ним, усунення заста-
рілих і неефективних норм права, вирішення юридичних конфліктів, ліквідації 
прогалин у правовому регулюванні. 

Систематизація нормативно-правових актів передбачає чотири види їх 
обробки:  

- облік нормативних актів – збір державними органами, державними і 
недержавними підприємствами, фірмами й іншими установами й організація-
ми діючих нормативних актів, їхня обробка і розташування за певною систе-
мою, збереження, видача довідок для зацікавлених органів, установ, окремих 
осіб на їхні запити;  

- інкорпорація – це об’єднання нормативно-правових актів без їх зміни в 
збірку за певною ознакою;  

- консолідація - це своєрідний вид правотворчості, особливість якого по-
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лягає в тому, що новий, укладений акт не змінює зміст правового регулюван-
ня, не вносить зміни і новели до чинного законодавства;  

- кодифікація - це форма докорінної переробки чинних нормативних ак-
тів,спосіб якісного впорядкування законодавства,забезпечення його погодже-
ності та компактності, а також розчистки нормативного масиву, звільнення від 
застарілих норм, що не виправдали себе. 

Отже, нормативні акти, як основне джерело права, забезпечують ефекти-
вне правове регулювання у різних сферах суспільних відносин. Поняття нор-
мативно-правового акту можна визначити як юридичний документ норматив-
ного змісту, який прийнятий уповноваженим органом і в установленому по-
рядку з метою регулювання суспільних відносин.  

Прийняття Закону України «Про нормативно-правові акти» сприятиме 
дотриманню принципу правової визначеності, який є одним із обов’язкових 
складових верховенства права. 
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ФОРМИ ЗДІЙСНЕННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ 
 
Функції держави здійснюються у визначених формах і певними метода-

ми. При цьому поняття форм та методів здійснення функцій держави, а також 
їх класифікації є досить дискусійними питаннями в юридичній науці.  

У науковій літературі під формами здійснення функцій держави насам-
перед розуміють діяльність основних ланок механізму держави, специфічні 
види державної діяльності. Прихильники таких поглядів основними формами 
здійснення функцій держави називають: 

а) законодавчу діяльність, що полягає у виданні органами державної 
влади законів; 

б) адміністративно-управлінську або ж виконавчо-розпорядчу діяльність, 
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засновану на законах оперативну, повсякденну та конкретну реалізацію орга-
нами держави їх функцій; 

в) судову діяльність, пов’язану з розглядом та вирішенням судами у 
встановленому законом порядку цивільних та кримінальних справ; 

г) наглядову діяльність, що поєднує усі різновиди державного контролю 
та нагляду, включаючи прокурорський нагляд за точним і неухильним вико-
нанням законів усіма державними органами, громадськими організаціями, по-
садовими особами та громадянами [1, с. 174]. 

Аналізуючи форми здійснення функцій держави слід виходити з того, що:  
по-перше, будь-яка конструктивна діяльність держави тією чи іншою мі-

рою пов’язана із реалізацією функцій держави, а отже, є формою їх здійснення;  
по-друге, деякі функції держави і форми їх здійснення можуть на прак-

тиці збігатися. Так, правотворчість є однією із основних і виключних функцій 
держави, і, одночасно, правове регулювання є найбільш ефективною формою 
діяльності щодо реалізації функцій держави в інформаційній, економічній, по-
літичній, соціальній та інших сферах суспільної життєдіяльності;  

по-третє, серед форм здійснення функцій держави слід виділяти основні 
та допоміжні;  

по-четверте, функції держави на практиці здійснюються державними ор-
ганами та органами місцевого самоврядування;  

по-п’яте, основні форми реалізації функцій держави здійснюються орга-
нами державної влади та органами місцевого самоврядування виключно на пі-
дставі правових норм;  

по-шосте, переважна більшість функцій держави реалізується за допомо-
гою поєднання кількох форм діяльності залежно від того, яка саме конкретна 
функція здійснюється і в якій сфері [2, с.33]. 

У науковій літературі найбільш поширеним є поділ форм здійснення фу-
нкцій держави на правові та організаційні (або ж неправові). 

Правові форми – це формально визначена діяльність органів держави, 
спрямована на здійснення її функцій, яка полягає у виконанні юридично зна-
чущих дій та операцій у межах компетенції, виданні відповідних правових ак-
тів, що спричиняють юридичні наслідки. 

Видами правових форм здійснення функцій держави є: 
- правотворча - відображається у діяльності держави з підготовки і при-

йняття нормативно-правових актів та інших джерел права. 
- виконавчо-розпорядча - характеризується діяльністю держави та її ор-

ганів з оперативного застосування, виконання, використання та додержання 
правових норм у процесі організації здійснення державних функцій. 

- правоохоронна - виявляється в організації охорони правових норм від 
правопорушень, у контролі й нагляді за здійсненням законності, дисципліни та 
правопорядку. 

- правозастосовна - застосування правових норм і винесення 
обов’язкових для виконання індивідуально-правових рішень [ 3, с. 132]. 

Під організаційними (неправовими) формами розуміється діяльність ор-
ганів держави, яка полягає у виконанні фактичних дій і операцій, виконуваних 
у межах правових форм, що не спричиняють юридичні наслідки. 
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Такі форми поділяють на: 
- організаційно-регламентуючу - добір, розстановка, виховання та визна-

чення ефективності діяльності кадрів у сфері здійснення державних функцій. 
- організаційно-економічну - організація матеріально-технічного забез-

печення, здійснення державних функцій. 
- організаційно-контролюючу - організація недержавного контролю у 

сфері здійснення державних функцій. 
- організаційно-виховну - організація виховання, пропаганди, агітації, 

інформації та іншого забезпечення виховного впливу на населення. 
Існує і така точка зору, що будь-яка державна діяльність базується ви-

ключно на нормах права і не існує такої діяльності по здійсненню функцій 
держави, яка була б настільки вільна від правової регламентації, щоб вона 
складала особливу форму здійснення тієї чи іншої функції. 

Під методами здійснення державних функцій розуміють засоби, способи та 
прийоми, за допомогою яких здійснюються спеціальні види діяльності держави з 
реалізації її функцій . Варто зауважити, шо між функцiями дeржaви тa мeтoдами 
їх здійснення існує чітке розмежування: функцiї дeржaви - цe нaпрями дiяльнoстi 
дeржaви, a мeтoди державної діяльності - цe зaсoби, зa дoпoмoгoю яких 
здiйснюється ця дiяльнiсть i, вiдпoвiднo, дoсягaються цiлi (вирiшуються 
зaвдaння), якi стoять пeрeд дeржaвoю тa пoрoджують вiдпoвiднi її функцiї. 

Науковці виділяють такі види методів здійснення функцій держави як: 
- метод правотворчої діяльності держави - це засоби, прийоми і способи 

підготовки, прийняття і оприлюднення законів та інших нормативно - право-
вих актів, що забезпечують здійснення державних функцій. 

- виконавчо-розпорядчої діяльності - це засоби прийоми і способи здійс-
нення виконавчо-розпорядчої діяльності у сфері реалізації функцій держави. 

- правоохоронної діяльності - засоби, прийоми і способи правоохоронної 
діяльності відповідних державних органів . 

- організаційної діяльності держави - засоби, прийоми і способи здійс-
нення організаційного виду діяльності із забезпечення реалізації державних 
функцій. До них відносять: програмування, прогнозування, дослідження, здій-
снення оперативного аналізу та ін. [4, с. 124]. 

Зaлeжнo вiд спoсoбу впливу нa сoцiaльних суб’єктiв пiд чaс рeaлiзaцiї 
дeржaвoю свoїх функцiй розрізняють методи переконання, примусу і стиму-
лювання. 

Переконання - такий метод здійснення функцій, коли суб’єкт впливає на 
суспільне, індивідуальна свідомість, сприяє його формуванню у формі обгрун-
тування, пояснення, обговорення, навіювання, демонстрації певного прикладу. 

Примус - це метод, при якому бажана поведінка досягається можливістю за-
стосування сили або загрози її застосування. Економічні методи примусу - це ме-
тоди непрямого впливу на об’єкт (наприклад, високі податкові ставки) [ 5, с. 302]. 

Незаперечна потреба застосування примусу як методу реалізації функцій 
держави випливає із самої суті суспільних відносин, а тому й потреба застосу-
вання відповідного методу є беззаперечною. На практиці його використання 
має узгоджуватися з потребами забезпечення прав та свобод усіх громадян, а 
також тих, хто залежить від дій або бездіяльності держави [6]. 
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Серед методів здійснення функцій держави актуальними є методи стиму-
лювання (заохочень) та рекомендацій, оскільки має відбуватися стимулювання 
людей до формування корисної для суспільства життєвої позиції, а також ство-
рення самими людьми таких благ та умов, за яких життєдіяльність суспільства 
була б оптимальною з точки зору моралі, права, а також користі для особи. 

Отже, пiд фoрмaми здiйснeння функцiй дeржaви в юридичнiй нaуцi 
рoзумiють oсoбливi види дiяльнoстi дeржaвних oргaнiв щoдo рeaлiзaцiї свoїх 
влaдних пoвнoвaжeнь, якi визнaчaються нaсaмпeрeд мiсцeм i кoмпeтeнцiєю 
тoгo чи iншoгo oргaну в дeржaвнoму мeхaнiзмi, aбo oднoрiдну зa зoвнiшнiми 
oзнaкaми дiяльнiсть oргaнiв дeржaви, якa пoв’язaнa з рeaлiзaцiєю нeю свoїх 
функцiй. У мeтoдах рeaлiзaцiї функцiй держави вирaжaється вoля держави, і 
вiдпoвiднo, ці мeтoди мaють дeржaвнo-вoльoвий хaрaктeр.  
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РОЛЬ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ У ЗДІЙСНЕННІ ФУНКЦІЙ 
УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 

 
Органи внутрішніх справ – правоохоронні органи виконавчої влади, що 

складаються з галузевих служб: поліції, слідчого апарату, внутрішніх військ, 
кримінально-виконавчих установ. Їм відведена відповідальна роль у механізмі 
правової держави. Вони беруть участь у здійсненні внутрішніх і зовнішніх фу-
нкцій держави – проводять діяльність із захисту економіки і навколишнього 
середовища від злочинних посягань (податкова поліція, екологічна поліція), 
стоять на стражі законності і правопорядку (патрульно-постова служба та ін.), 
співпрацюють на міжнародному рівні з забезпечення світового порядку, мають 
на меті захист і охорону прав і свобод людини. 

Функції держави – це взяті в комплексі головні напрями її внутрішньої і 
зовнішньої діяльності, що виражають і конкретизують класову і загальнолюд-
ську сутність і призначення держави в суспільстві, цілі й завдання держави по 
управлінню суспільством у властивих їй формах і властивими їй методами. 



299 

Насправді на сьогоднішній день у нашій країні чомусь є багато злочинності. 
От саме тому слід задуматись навіщо нам органи внутрішніх справ, яку роль 
вони відіграють у нашому світі та які функції виконують?  

Розглянемо завдання органів внутрішніх справ: 
1) захист прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави від 

протиправних посягань, охорона громадського порядку і забезпечення громад-
ської безпеки; 

2) боротьба зі злочинністю; 
3) запобігання злочинам, їх припинення, розкриття і розслідування, роз-

шук осіб, що вчинили злочин, вжиття заходів для усунення причин і умов, що 
сприяють вчиненню правопорушень; 

4) забезпечення виконання кримінальних покарань, участь у ресоціаліза-
ції засуджених; 

5) забезпечення безпеки дорожнього руху; 
6) охорона і захист державних об’єктів, майна усіх видів власності. 
Все, що стосується захисту людей, спокійного пересування вулицями 

стосується саме органів внутрішніх справ, які захищають наш спокій, мир та 
порядок. 

Коли ми маємо на увазі органи внутрішніх справ, то в першу чергу одра-
зу на думку спадає саме поліція. Поліція – складова частина системи органів 
внутрішніх справ, які здійснюють виконавчу державну владу в сфері охорони 
громадського порядку. До структури поліції входять різні підрозділи: криміна-
льна поліція, поліція охорони, патрульна поліція, спеціальна поліція. Подиви-
вшись на структуру ми одразу розуміємо, як багато вона виконує задля безпе-
ки людей. Однак питання полягає в тому, які саме функції виконують органи 
внутрішніх справ. Говорячи про поліцію можна виділити певні функції , які 
вона виконує для нашої української держави.  

Функції поліції: 
- адміністративна – виконавчо-розпорядча діяльність її апаратів, служб і 

підрозділів з організації і здійснення охорони громадського порядку і громад-
ської безпеки в межах повноважень, визначених законом. Керуючись адмініс-
тративним законодавством, працівники поліції вступають у адміністративно-
правові відносини з підприємствами, установами, організаціями, їх посадови-
ми особами і громадянами; 

- профілактична – запобігання злочинам та іншим правопорушенням, ви-
явлення причин і умов, що їх породжують, усунення їх. Практично всі підроз-
діли поліції здійснюють профілактичні заходи. Цим пояснюється використан-
ня ними державно-владних повноважень примусового характеру в більшій мі-
рі, ніж іншими органами виконавчої влади; 

- оперативно-розшукова – виявлення інформації про правопорушення, 
що готуються або вже вчинені; про осіб, що ухиляються від органів розсліду-
вання або відбування кримінального покарання та ін.; 

- кримінально-процесуальна – розгляд заяв і повідомлень про вчинені 
злочини, провадження дізнання і попереднього слідства у кримінальних пи-
таннях про злочини, розслідування яких покладено законом на органи внутрі-
шніх справ; 
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- охоронна – охорона на договірних засадах майна усіх видів власності 
юридичних і фізичних осіб. Як державний озброєний орган виконавчої влади 
поліція покликана захищати життя, здоров’я, права і свободи громадян, влас-
ність, навколишнє природне середовище, інтереси суспільства і держави від 
протиправних посягань. 

Отже, глянувши на перелік цих функцій ми можемо впевнитись, що ор-
гани внутрішніх справ здійснюють велику кількість важливих функцій. На 
нашу думку, правоохоронні органи виконують важку роботу, вони старанно 
захищають нас. Насправді на сьогоднішній день йдуть важкі часи в нашій кра-
їні, однак потрібно думати про роботу інших людей. Потрібно шанувати себе 
та шанувати закони нашої країни. 
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ПАТРІАРХАЛЬНА ТЕОРІЯ ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 
 
В умовах сьогодення існує плюралізм теоретичних поглядів на процес 

зародження та виникнення держави і права, їх понять, сутності та призначен-
ня. Це різноманіття обумовлене, насамперед, історичними особливостями, 
оскільки в різні історичні періоди висувалися різноманітні теорії, які поясню-
ють процес виникнення держави і права. 

Розроблені в різні часи концепції походження держави і права базуються 
на різному обсязі накопичених знань, різноманітних філософських та політи-
ко-правових вподобаннях, орієнтуються на певні категорії населення, залежать 
від географічних особливостей, розвитку економіки тощо, і, саме тому, вони 
не можуть вважатися універсальними та єдиними. В зв’язку з цим, розуміння 
сучасної держави і права спонукає дослідників до загальнотеоретичного аналі-
зу існуючих у літературі наукових теорій походження держави і права. 

У сучасній науці немає єдиного підходу до виявлення причин виникнен-
ня держави і права, що пояснюється складністю та багатогранністю цих явищ. 
Проте сформовано низку теорій виникнення аналізованих феноменів. У 
зв’язку з цим дослідження основних теорій походження держави і права набу-
ває особливо вагомого практичного значення для юридичної науки в цілому. 

Існує багато теорій походження держави, зокрема, патріархальна, теоло-
гічна, договірна, патримоніальна, органічна, теорія насильства, класова, при-
миренська, психологічна та ін. 
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Сучасні держави світу мають різний вік: одні з’явилися в сиву давнину 
(первинне виникнення держави); інші, а це дві третини з понад 200 існуючих 
держав світу, у процесі ліквідації імперій, колоній, суверенізації державо подіб-
них утворень, що відбулися переважно в минулому столітті (похідне виникнення 
держав – І.Н). Протягом історії створено чимало теорій перинного виникнення 
держави. Однією з основних теорій походження держави є патріархальна теорія, 
яка була запропонована античними філософами ще в до сучасний період. 

Відповідно до цієї теорії держава походить від патріархальної сім’ї, вна-
слідок її розростання: сім’я – сукупність сімей (селище) – сукупність селищ 
(держава). Представниками цієї теорії є Аристотель, Платон, Р. Філмер, Н.К. 
Михайловський, М.Н. Покровський. Наприклад, Аристотель називав людину 
політичною твариною, яка вступає у відносини з людьми з метою виживання. 
Відбувається утворення сімей. Розвиток цих сімей у результаті розмноження 
призводить до створення селищ, їх об’єднання утворюють державу [1, с. 37]. 

Отже, згідно з досліджуваною теорією, держава з’являється як результат 
сімейних взаємовідносин, а влада монарха трактується як продовження влади 
батька (патріарха) у сім’ї, яка є «батьківською» за характером. 

Платон у своїй ґрунтовній праці «Держава» конструює ідеальну справе-
дливу державу, яка бере свій початок із сім’ї, де влада монарха порівнюється з 
владою батька над членами його сім’ї, де існує відповідна єдність космосу в 
цілому, держави і окремої душі. Держава – це обруч, який скріплює своїх чле-
нів на основі взаємної поваги і батьківської любові. Платон вважав, що спра-
ведлива людина нічим не відрізняється від справедливого суспільства. 

За своєю ідеєю справедливості Платон – противник крайнощів: багатства 
і бідності. Він тонко помічає політичне значення розшарування суспільства, 
що веде до держави бідних і багатих. Його ідеалом є аристократичне державне 
упорядкування. 

Ідеї патріархального розвитку держави набули поширення у XVII ст. за-
вдяки праці англійця Р.Фільмера «Патріарх», у якій він доводить, що влада по-
ходить від Бога, він передав її своєму старшому синові – патріарху, а той у 
свою чергу – своїм нащадкам – королям [2, c. 57]. 

Таким чином, патріархальна теорія походження держави представляє 
державу продуктом природного розвитку, результатом розростання сім’ї. В 
основі виникнення держави – природне прагнення людей до взаємного спілку-
вання. Для цього вони об’єднуються в сім’ї, декілька сімей складають рід (се-
лища), а із селищ утворюється держава. Державна влада є продовженням бать-
ківської влади в сім’ї, влади домовласника. Як результат, держава – найвища 
форма політичного спілкування людей. Сьогодні дана теорія не може бути 
сприйнята, однак її деякі елементи, насамперед роль сім’ї у становленні дер-
жавності, повинні враховуватися. 

На сьогодні існує безліч теорій походження держави і права, які в конк-
ретні історичні періоди були домінуючими. Проте, єдиної думки, щодо най-
більш обґрунтованої теорії походження держави і права на сьогодні в науці так 
і не вироблено, що й обумовлює плюралізм теорій. 

 
Список літератури 
1. Гусарєв С.Д., Калюжний Р.А. Основи держави і права: Навч. посіб. К.: Либідь, 1997. 208 с. 
2. 3абарний Г.Г., Калюжний Р.А., Шкарупа В.К. Основи держави і права: Навч. посіб. К.: Вид-во Па-

ливода А.В., 2009. 240 с 



302 

3. Білозьоров Є. Юридична відповідальність як передумови правомірної поведінки особи : теоретичні 
аспекти. Право України. 2006. № 1. С. 50-54. 

4. Теорія держави і права: Академічний курс. За ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. К.: Юрінком Ін-
тер, 2006. 688 с. 

 
 
 
УДК 342.3 
Нікітенкова О. О., студентка гр. ЦГЮ-191 
Науковий керівник: Веремієнко С. В., старший викладач кафедри теорії 

та історії держави і права, конституційного права 
Чернігівський національний технологічний університет 
(м. Чернігів, Україна) 
 

МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВИ: ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ 
 
Невід’ємним атрибутом держави, що відображає інституціональний ас-

пект державності та реалізує завдання держави на практиці є механізм держа-
ви. Попри свою фундаментальність для теорії держави і права поняття «меха-
нізм держави» й досі є предметом наукових дискусій.  

Термін «механізм держави» почав застосовуватись у 30-х роках ХХ ст., 
тому що саме тоді була обґрунтована думка про необхідність механізму дикта-
тури пролетаріату. Вона полягала в тому, що партія проводила свої політичні 
рішення через державні та недержавні організації. У другій половині 50- х рр. 
ХХ ст. були переглянуті догмати радянської ідеології, і таке розуміння механі-
зму держави замінила концепція політичної організації чи політичної системи 
суспільства [1, с. 145]. 

Механізм держави утворюється у відповідності до певних критеріїв, та-
ких як: цілі та функції держави, її економічний базис, співвідношення полі-
тичних сил. Механізм держави завжди існує в певній формі, що відображає ре-
альну силу державної влади [2, с.76]. 

Механізм держави являє собою певну матеріальну та організаційну базу, 
що необхідна для функціонування держави, не беручи до уваги її форму прав-
ління, форму державного устрою чи її тип політичного режиму. [3, с. 46] 

Варто зазначити, що поняття механізму держави дуже схоже на поняття 
апарату держави. Щодо співвідношення даних понять у науковій літературі за-
галом склалися два підходи – широкий і вузький. Вузький підхід базується на 
поглядах радянських правознавців 60-80-х років ХХ ст. про ідентичність дер-
жавного механізму й апарату держави. Проте, у працях сучасних науковців ву-
зький підхід майже не використовується. Прихильники другого підходу, ши-
рокого, включають до механізму держави, крім державного апарату, й інші 
складові елементи, перелік яких досить різноманітний.  

Зокрема, механізм держави визначається як сукупність різноманітних 
державних структур, що забезпечують економічні, соціальні, політичні та пра-
воохоронні функції, а державний апарат – це конституційно передбачена сис-
тема державно-владних структур, наділених визначеними повноваженнями 
представницького, управлінського та судового характеру [4, с..6].  

Отже, механізм держави є певною сукупністю різноманітних органів 



303 

держави, державних ЗМІ, військових сил, матеріальних засобів державної вла-
ди, в той час як апарат держави включає в себе лише систему органів держави 
[5, с. 71]. 

Державні органи, державні підприємства, державні установи - це ті еле-
менти, з яких складається структура державного механізму. Вони об’єднані 
спільними цілями, єдиними принципами впорядкування, що забезпечує ціліс-
ність механізму держави. Між структурними елементами механізму держави 
існує субординаційний зв’язок.  

Так, орган держави є структурним елементом державного механізму, що 
виконує владні функції і наділений для цього певним комплексом повноважень. 
Державні органи взаємопов’язані між собою та підпорядковуються один одному.  

Державні підприємства, тобто ті підприємства, що мають державну форму 
власності мають на меті виробництво продукції, яка необхідна державі. Вони за-
сновані для виконання господарської діяльності, здійснюють різноманітних пос-
луги, які задовольняють потреби суспільства та виконують різні роботи.  

Державні установи - це окремі державні організації, що виконують прак-
тичну діяльність та здійснюють державні функції в різних сферах суспільного 
життя [6, с. 74]. 

Механізм держави, як правова категорія, має свої специфічні ознаки: 
- це ієрархічна система, тобто вона заснована на таких засадах як коор-

динація та субординація. її фундаментом є органи держави, територія держави, 
збройні сили та інші державні військові формування, державні символи, сто-
лиця держави;  

- є цілісною системою, яка складається з внутрішньо організованих еле-
ментів, що мають єдині завдання та принципи на яких вони побудовані. При 
цьому кожний з елементів органічно поєднаний з іншими [7, с. 87]; 

- складається з особливої групи людей, яка відокремилась із суспільства і 
займається тільки тим, або головним чином тим, що управляє [8, с. 154]; 

- первинними структурними елементами механізму є створені державою 
формування (органи, організації); 

- основним призначенням механізму держави є реалізація завдань і фун-
кцій держави; 

- чітка функціональна визначеність кожного з елементів структури; 
- одним із найважливіших завдань механізму є здійснення державної 

влади [1, с. 147]. 
Таким чином, механізм держави - це цілісна ієрархічна система внутрі-

шньо організованих елементів, яка покликана виконувати завдання і функції 
держави, що наділена державно-владними повноваженнями. 
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ВІДМІННІСТЬ ПРАВОЗАСТОСОВНИХ АКТІВ ВІД НОРМАТИВНИХ 
 
Україна, проголосила себе в Конституції 1996 року правовою державою 

(ст. 1), що вимагає належного розвитку системи законодавства країни, ство-
рення досконалих за формою і змістом законів. Найбільш впливовим та науко-
во обґрунтованим правовим чинником для життєздатності підготовленого за-
кону є дотримання вимог актів застосування норм права. Сучасні наука та 
практика повинні враховувати наявні теоретико-прикладні напрацювання для 
подальшого становлення правозастосовного акту в Україні як невід’ємного 
компоненту створення ефективного законодавства, його вдосконалення та не-
допущення помилок при застосуванні. Метою цієї роботи є з’ясування відмін-
ності правозастосовних актів від нормативних.  

Одним із важливих важелів реалізації норм права є акти правозастосу-
вання, що приймаються державними органами та посадовими особами в ре-
зультаті розгляду конкретних справ та у межах нормативно-правових актів. 
Саме акти правозастосування визначають ступінь реальності права, його діє-
вість та ефективність. 

Правозастосовчий акт – це правовий акт компетентного органу або поса-
дової особи, виданий на підставі юридичних фактів і норм права, що визначає 
права, обов’язки або міру юридичної відповідальності конкретних осіб. 

Нормативно – правовий акт – офіційний документ, прийнятий компетен-
тним уповноваженим органом держави або безпосередньо народом у встанов-
леному порядку, що містить правові норми, виконання яких забезпечується 
силою державного примусу. 

Поширення дії правової норми на конкретний життєвий випадок та кон-
кретних суб’єктів забезпечується за допомогою актів правозастосування, які 
враховують антагоністичні інтереси та цілі у процесі індивідуального правово-
го регулювання. Це надає суспільним відносинам необхідного рівня упорядко-
ваності, забезпечує збалансоване поєднання різноманітних інтересів та цілей.  

У цьому аспекті акти правозастосування: 
1) забезпечують реалізацію (застосування) норм права; 
2) визначають індивідуальну міру можливої та необхідної поведінки 

суб’єктів у конкретних правових відносинах; 
3) забезпечують захист суб’єктивних прав та виконання юридичних 

обов’язків сторін у правовідносинах. 
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Основними ознаками актів застосування права є: по-перше, акт застосування 
права – це рішення у конкретній справі офіційного компетентного органу, який 
держава уповноважила на реалізацію права у визначених сферах суспільних відно-
син (це офіційний акт компетентного суб’єкта, що уособлює його однобічне воле-
виявлення і виражає волю держави). По-друге, акт застосування права містить 
державно-владне веління, обов’язкове для дотримання і виконання усіма, кому во-
но адресовано, і забезпечуване силою держави (він має юридичну силу й забезпе-
чується відповідними засобами державного примусу). По-третє, акт застосування 
права має визначену, встановлену законом форму (він видається у певній формі й 
у передбаченому законом порядку (процедурі). По-четверте, акт застосування пра-
ва націлений на індивідуальне регулювання суспільних відносин. У ньому строго 
індивідуалізуються (персоніфікуються) суб’єктивні права і юридичні обов’язки 
конкретних осіб виходячи з визначеної життєвої ситуації. Акт застосування прав 
регулює не вид суспільних відносин, а одиничний, конкретний прояв правових ві-
дносин (він завжди містить індивідуально-конкретне, державно-владне веління 
(розпорядження) щодо вирішення конкретної справи). Це означає, що його припи-
си стосуються індивідуально конкретно визначених суб’єктів. По-п’яте, акт засто-
сування права здатний відігравати роль юридичного факту, тобто на його підставі 
можуть виникати, змінюватись і припинятись правовідносини. З вищевикладеного 
можна зробити висновок, що акти застосування норм права виступають як один із 
засобів державного управління і, одночасно, як засіб вирішення конкретних юри-
дичних справ – вони виконують функцію індивідуального регулювання поведінки 
суб’єктів у конкретних правових відносинах [1 , с. 81]. 

Нормативно-правовий акт - це офіційний акт-документ уповноважених 
суб’єктів правотворчості, який встановлює (змінює, скасовує) правові норми з 
метою регулювання суспільних відносин. До нормативно-правових актів на-
лежать конституції, закони та нормативні рішення органів виконавчої влади. 
На відміну від акта застосування права, нормативно - правовий акт спрямова-
ний на регулювання типових і схожих суспільних відносин і розрахований на 
неодноразове застосування без вказівки на конкретну особу, тоді як акт засто-
сування спрямований на регулювання конкретних життєвих ситуацій і в ньому 
вказується конкретна особа [2 , с. 109].  

Як джерело права нормативно правові акти мають переваги перед інши-
ми джерелами права: 

- нормативно-правовий акт, в силу традиційно в силу встановлених пра-
вил вважається найліпшим засобом оформлення вже установлених норм права 

- в силу своєї чіткості і визначеності нормативно-правовий акт «легкий» 
в застосуванні [3 , с. 211]. 

За загальновизнаною думкою, нормативно-правовий акт має певні специ-
фічні ознаки : 1) приймається або санкціонується вповноваженими на те органа-
ми держави або народом (референдум); 2) завжди містить нові норми права, або 
змінює (скасовує) діючі; 3) відповідає Конституції, міжнародним договорам дер-
жави, не суперечить актам вищої юридичної сили; 4) містить у собі загальноо-
бов’язкові правила (норми) поведінки; 5) приймається з додержанням правил но-
рмотворчої процедури; 6) має визначну юридичну силу в залежності від місця ак-
та в системі нормативно-правових відносин і від рівня органа, який його ухвалив; 
7) діє протягом визначеного терміну; 8) охоплює конкретну територію. 
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Правозастосовчий акт і нормативний акт мають багато спільного, але ра-
зом з тим суттєво відрізняються. Акт застосування норм права виступає як 
один із засобів державного керівництва і засіб вирішення юридичних справ, 
що виконує функції індивідуального регулювання поведінки суб’єктів в конк-
ретних правових відносинах, видається у певній формі і передбаченому зако-
ном порядку, має юридичну силу і забезпечується відповідними засобами. Но-
рмативні акти містять у собі норми права, тобто веління до невизначеного кола 
осіб, характеризуються можливістю неодноразової їх реалізації, тобто це пра-
вовий акт, який містить норми права і спрямований на регулювання суспіль-
них відносин. Спільними рисами є те, що вони є правовими актами, прийма-
ються і забезпечуються компетентними органами і звичайно ж мають владний 
характер. Звичайно, є те, що відрізняє їх одне від одного. Наприклад, правоза-
стосовчий акт відрізняється тим, що застосовується на основі нормативного, 
має конкретний, персоніфікований характер, також він не є джерелом права ,а 
виступає як юридичний факт.  

Отже, акти застосування норм права виступають як один із засобів дер-
жавного управління і, одночасно, як засіб вирішення конкретних юридичних 
справ – вони виконують функцію індивідуального регулювання поведінки 
суб’єктів у конкретних правових відносинах. Основною відмінністю актів за-
стосування норм права від нормативно-правових актів є те, що нормативні ак-
ти містять норми права, тобто приписи, що адресовані невизначеному колу 
осіб і для них характерні формулювання типу: «Прокурор зобов’язаний розг-
лянути...», а правозастосовчі акти містять індивідуальні приписи, адресовані 
персонально до зазначених у них осіб та організацій. Тобто нормативні акти 
характеризуються можливістю неодноразової їх реалізації, а акти застосування 
щодо конкретного життєвого випадку мають одноразову чинність. 
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РЕСПУБЛІКАНСЬКА ФОРМА ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ: 

ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ 
 
За формою правління держави традиційно поділяються на монархії та рес-

публіки. На сьогодні, республіка є домінуючою формою державного правління у 
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світі, якій суттєво поступається монархічна форма правління. Із понад 200 існую-
чих нині держав близько 160 перейшли до демократичної республіканської фор-
ми правління [1, с. 52]. Водночас, у ХХІ ст. особливої актуальності набуває нове 
бачення форм державного правління взагалі і республіканської, зокрема. 

Поняття «республіка» (від лат. Respublica; res - «справа», publicus - «сус-
пільний, всенародний») традиційно визначається як форма державного прав-
ління, при якій вища державна влада здійснюється колегіально виборними ор-
ганами, що обираються населенням на певний строк. 

У сучасній правовій доктрині республіка зазвичай розглядається як про-
тилежність монархії. Проте, ця протилежність полягає не в позитивності чи 
демократизмі першої та недемократичності другої, а насамперед у правовому 
статусі глави держави. Зокрема, в республіці глава держави завжди обирається 
на певний термін і несе юридичну відповідальність перед своїми виборцями. 
При цьому ця виборність та відповідальність можуть бути суто формальними. 
Республіканська форма правління, здебільшого, спирається на існування ін-
ституту одноосібного глави держави – президента [2, с. 11].  

Існує й інший підхід, відповідно до якого республіканська форма держа-
вного правління можлива лише у співвідношенні з демократичним політичним 
режимом [3, с.73]. При цьому деякі вчені навіть пропонують вважати респуб-
ліками і ті держави, які за способом заміщення посади глави держави є монар-
хіями, але відповідають демократичним принципам. 

Вищесказане дає підстаи науковцям розглядати поняття «республіка» у 
двох значеннях: широкому і вузькому. При цьому у вузькому значенні «респу-
бліка» означає лише виборний спосіб заміщення посади глави держави на про-
тивагу спадковому принципу в монархії. Широкий же підхід до республіки в 
конституційному праві має пов’язуватися не тільки і не стільки з історичною 
інтерпретацією республіки, скільки має розглядати республіку як форму прав-
ління, що грунтується на доктрині республіканізму в цілому ( а не тільки на 
тих її засадах, що були притаманні республіці за часів античності). Широкий 
підхід до розуміння республіки є достатньо перспективним, оскільки за такого 
підходу категорія республіки набуває власний ціннісний зміст і значення, а та-
кож дає можливість з’ясувати зміст інших конституційних цінностей (демок-
ратія, принцип поділу влади) [4, с. 610]. 

До юридичних ознак республіки зазвичай відносять: 
- виборність вищих органів держави безпосередньо або опосередковано 

народом, тобто представницький характер державної влади; 
- змінюваність вищих посадових осіб і державних органів у результаті 

виборів; 
- строковість повноважень вищих посадових осіб держави і державних 

органів; 
- відповідальність вищих посадових осіб держави за неналежне виконан-

ня своїх повноважень перед народом або вищим представницьким органом; 
- верховенство актів, які видаються вищим представницьким органом 

країни [5, c. 109]. 
Історія свідчить про існування різних видів республік. Сучасні ж респу-

бліки прийнято поділяти на парламентські, президентські і змішані (президе-
нтсько-парламентські або парламентсько-президентські). 
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Так, парламентська республіка характеризується тим, що верховна влада 
належить парламенту, який формується виборним шляхом – громадянами, що 
мають право голосу на виборах. Уряд формується парламентом, підзвітний і 
підконтрольний йому, несе політичну відповідальність перед останнім; зали-
шається при владі доти, доки має підтримку парламентської більшості. Пост 
прем’єр-міністра, як правило, автоматично посідає лідер партії (партійної коа-
ліції), яка перемогла на виборах. Існує парламентська відповідальність уряду, 
що найчастіше носить солідарний характер – недовіра прем’єру спричиняє ві-
дставку всього уряду. Президент – глава держави, але не глава уряду, а тому 
малоактивна політична фігура у житті держави. Повноважень у президента 
менше, ніж у прем’єр-міністра, який є главою уряду. Його правовий статус 
значною мірою нагадує статус монарха в парламентській монархії. 

У президентській республіці президент є одночасно главою держави і 
уряду (виконавчої влади). Він керує різними сферами суспільного життя за до-
помогою підпорядкованого йому державного апарату, однак не має повнова-
жень щодо розпуску парламенту. Тому, в президентській республіці як прави-
ло, відсутня посада прем’єр-міністра. Обирається президент безпосередньо на-
родом або обраними народом виборцями, а тому несе політичну відповідаль-
ність безпосередньо перед народом. Уряд формується президентом і відпові-
дальний перед ним. За такої форми правління існує інститут відповідальності 
президента у вигляді процедури відсторонення від влади в порядку імпічмен-
ту. Члени парламенту не можуть бути членами уряду, одночасно відсутній ін-
ститут парламентської відповідальності уряду. У президентській республіці 
існує чітке розмежування між органами законодавчої та виконавчої гілок вла-
ди. Зазначені ознаки президентської республіки є класичними ознаками, що 
можуть по-різному виявлятися у сучасних державах [6, c. 73]. 

Президентська й парламентська форми державного правління − тради-
ційні, класичні, так звані «чисті», або «правильні» форми. Це визнана точка 
зору в юридичній науці. Вважається, що недоліки цих форм державного прав-
ління певною мірою були подолані у створеному теорією і практикою держав-
ного будівництва XX ст. новому виді форми державного правління – змішаній 
республіці, яка на сьогодні є однією з найпоширеніших у Європі [7, с. 463]. 

До загальних ознак змішаного правління відносять такі як формування 
уряду за участю глави держави (президента) і парламенту, відповідальність 
уряду перед главою держави й перед парламентом, біцефальність виконавчої 
влади (наявність двох центрів – президент та прем’єр-міністр), відсутність 
конституційного визначення статусу президента ні як глави виконавчої влади, 
ні як глави уряду, повноваження президента як арбітра між гілками влади та 
гаранта у певних сферах державної діяльності, заміщення поста (посади) пре-
зидента шляхом загальних прямих виборів. 

Таким чином, республіка – це така форма правління, при якій вищі орга-
ни державної влади обираються безпосередньо народом або формуються ви-
борними установами на певний строк. Республіканська форма правління має 
свої різновиди – парламентську, президентську, змішану. Остання є синтезом 
двох перших і може бути етапом переходу до президентської або парламент-
ської республіки відповідно. 
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ЩОДО СПІВВІДНОШЕННЯ КАТЕГОРІЙ «ФОРМА ПРАВА» 

ТА «ДЖЕРЕЛО ПРАВА» 
 
Предметом чи не найдавнішої дискусії в сфері юриспруденції є співвідно-

шення таких категорій, як «джерело права» та «форма права». Науковці не одно-
стайні, хтось ототожнює ці терміни, а хтось навпаки вважає, що це різні поняття. 

Мета роботи полягає в тому, що спираючись на наукові праці, погляди 
різних вчених, проаналізувати співвідношення категорій «форми» та «джере-
ла» права, а також сформулювати своє бачення щодо цього питання. 

Однією з ознак права, як суспільного регулятора, є формальна визначе-
ність, тобто право має певну зовнішню форму. Як зазначив Є. В. Білозьоров, фо-
рма права – це спосіб вираження зовні юридичних правил поведінки, а також за-
сіб об’єктивізації норм права [1, ст. 155]. Водночас, М. В. Цвік вважає, що форма 
права являє собою сукупність офіційно-документальних способів зовнішнього 
виразу та закріплення правових норм, що визнані конкретною державою [2, ст. 
178]. Таким чином, форма права являє собою організацію змісту права, способи 
його існування, функціонування та впорядкування. Ще на початку ХХ століття Г. 
Ф. Шершеневич вважав використання терміну «джерело права» непридатним, 
оскільки він є багатомірним. Ця багатомірність викликає необхідність замінити 
термін «джерело права» терміном «форма права», під якою слід розуміти різні 
види права, що відрізняються за способом виразу змісту норм права. А С .Ф. Ке-
чек’ян свого часу писав, що при характеристиці джерел права обмежуються ви-
знанням того, що джерелами є «те, що відноситься до форми права» [5, с. 4].  

У свою чергу, поняття «джерело права» може тлумачитися ширше ніж фо-
рма права. Так склалися такі підходи до розуміння терміна «джерела права»: 



310 

- у матеріальному розумінні – це умови життєдіяльності суспільства і 
людини в цілому, тобто це соціальні, економічні та інші умови, які впливають 
на формування права в цілому; 

- ідеологічне значення – це уявлення про право, теорії, ідеї, що покладені 
в основу норм права. Джерела права в аспекті пізнання права: правові доктри-
ни, юридична практика, праці вчених юристів, які мали значення для станов-
лення права; 

 - формально-юридичному значенні джерела права ототожнюють із зов-
нішніми формами виразу, тобто формами права [1, с. 155]. 

В. С. Нерсесянц визначав, що тлумачення поняття «джерело права» пев-
ною мірою є умовним, оскільки цей термін може мати безліч значень, напри-
клад, під джерелами права можуть розуміти різні соціальні чинники або силу, 
яка створює право чи певне джерело інформації про нього [4, с. 26]. Тобто, те-
рмін «джерело права» належить до найбільш незрозумілих у юридичній науці, 
адже відсутнє не лише загальновизнане його сприйняття, а й доволі спірним є 
той сенс, у якому він уживається [5, с. 3]. 

Не зважаючи на це, більшість науковців визначають «джерело права» як 
спосіб зовнішнього вираження права. Однак сам термін «зовнішній вияв пра-
ва» не завжди розуміється і тлумачиться однозначно. Так, в одних випадках 
«зовнішній вияв права» називають формами права, в інших – джерелами, а 
хтось вважає, що це одночасно і форма, і джерело права. 

Відсутність в юридичній літературі загальновизнаних понять як «форми 
права», так і «джерела права» привела до різноманітних тлумачень як самих 
термінів, так і їх взаємодії та взаємозв’язку. 

О. Ф. Скакун зазначила, що «джерело права» і «форма права» взаємо-
пов’язані, але не тотожні поняття. Джерело права розкриває витоки формуван-
ня права, причини і закономірності процесу його виникнення та розвитку, а 
форма права показує, як зміст права нормативно організовується і виражається 
ззовні [6, с. 206]. На противагу даній позиції, М.Н. Марченко визначає най-
більш логічним і доцільним використання їх як синонімів, як ідентичних тер-
мінів і понять [7, с. 474]. Ідею тотожності таких понять як «форма» та «джере-
ло» права також підтримав М. В. Хропанюк. На його думку, джерела права – 
спеціальний правовий термін, котрий використовується для позначення зовні-
шніх форм виразу юридичних норм [8, с. 184].  

З середини 80-х років ХХ ст. в науці з’явився складний термін «джерело 
(форма) права», тобто наукове товариство дійшло згоди та почало ототожню-
вати поняття «форма права» і «джерело права». Прихильники такого підходу 
вважають, що, оскільки процес (джерело) і результат (форма) діяльності з при-
воду створення норми права розірвати не можливо, доцільним було б викорис-
товувати термін «форма права» і «джерело права» як синоніми. В. С. Нерсе-
сянц зауважив, що розуміння джерела права у формально-юридичному зна-
ченні є результатом «джентльменської угоди» між юристами (як практиками, 
так і вченими), яка покликана створювати умови для уникнення багатозначно-
сті цього поняття [4, с. 265]. 

Проте, на наш погляд, розбіжності між категоріями «форма права» і «дже-
рело права» існують. «Джерело права» передбачає умови і чинники, що обумов-
люють зміст правил поведінки і якість норм права, що відповідають їм. Як дже-
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рело права можуть виступати правотворча діяльність державних органів , воля 
суспільства тощо. Результатом же такої діяльності і виступає форма права. 
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ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА 
 
Екологічні права і обов’язки становлять окрему групу прав і обов’язків 

людини і громадянина. Вони означають систему юридично закріплених за 
громадянами повноважень та зобов’язань в екологічній сфері, а також відпові-
дають за забезпечення екологічної рівноваги, встановлюють соціальні, еконо-
мічні та інші основи охорони навколишнього природного середовища [1]. Так, 
ст. 50 Конституції України закріпила право громадян на безпечне для життя і 
здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шко-
ди. Конституція гарантує кожному право вільного доступу до інформації про 
стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також пра-
во на її поширення. Причому, констатовано, що така інформація ніким не мо-
же бути засекречена. 

Найповніше екологічні права та обов’язки закріплено в ст. 9 Закону 
України «Про охорону навколишнього природного середовища». Згідно із за-
кону, кожний громадянин має право на: безпечне для життя та здоров’я навко-
лишнє природне середовище; участь в обговоренні та внесення пропозицій до 
проектів нормативно-правових актів, які стосуються навколишнього природ-
ного середовища; участь у здійсненні охорони навколишнього природного се-
редовища, а також раціонального використання природних ресурсів; об'єднан-
ня в громадські природоохоронні формування; вільний доступ до інформації 
про стан навколишнього природного середовища; участь у публічних слухан-
нях або відкритих засіданнях з питань впливу запланованої діяльності (проек-
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тування, будівництво, реконструкція) на навколишнє природне середовище; 
отримання екологічної освіти; подання до суду позовів до державних органів 
про відшкодування шкоди, завданої їх здоров’ю та майну внаслідок негатив-
ного впливу на навколишнє природне середовище; оскарження у судовому по-
рядку рішень, дій або бездіяльності органів державної влади, органів місцево-
го самоврядування, їх посадових осіб щодо порушення екологічних прав гро-
мадян у порядку, передбаченому законом та участь у процесі здійснення стра-
тегічної екологічної оцінки. 

Усі екологічні права громадян захищаються і відновлюються в судовому 
порядку. 

Поряд із правами законодавство передбачає стосовно до громадян і деякі 
обов’язки. Так, ст. 66 Конституції України встановила обов’язок кожного не 
завдавати шкоди природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним 
збитки. У свою чергу, ст. 12. Закону України «Про охорону навколишнього 
природного середовища» чітко визначила перелік зобов’язань громадян у га-
лузі охорони навколишнього природного середовища: 

- берегти природу, охороняти, раціонально використовувати її багатства 
відповідно до вимог законодавства про охорону навколишнього природного 
середовища; 

- здійснювати діяльність з додержанням вимог екологічної безпеки, ін-
ших екологічних нормативів та лімітів використання природних ресурсів; 

- не порушувати екологічні права і законні інтереси інших суб'єктів;  
- вносити штрафи за екологічні правопорушення; - 
- компенсувати шкоду, заподіяну забрудненням та іншим негативним 

впливом на навколишнє природне середовище. 
Законодавство України передбачає виконання й інших обов’язків у галузі 

охорони навколишнього середовища, а також раціонального використання при-
родніх ресурсів. Наприклад, згідно зі ст. 10 Закону України «Про тваринний 
світ», громадяни зобов’язані охороняти тваринний світ і середовище перебування 
диких тварин, сприяти відтворенню відновлюваних об’єктів тваринного світу, 
використовувати об’єкти тваринного світу відповідно до закону, відшкодовувати 
шкоду, завдану ними тваринному світу внаслідок порушення вимог законодавст-
ва про охорону, використання і відтворення тваринного світу [2]. 

Виконання цих обов’язків є невід’ємною складовою нормального функ-
ціонування навколишнього середовища, що в подальшому знизить ризик ви-
никнення екологічних проблем та катастроф взагалі. 

У чинному законодавстві також встановлені гарантії екологічних прав 
громадян, а саме, екологічні права громадян забезпечуються: 

- проведенням широкомасштабних державних заходів щодо підтриман-
ня, відновлення і поліпшення стану навколишнього природного середовища; 

- обов’язком центральних органів виконавчої влади, підприємств, уста-
нов, організацій здійснювати технічні та інші заходи для запобігання шкідли-
вому впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне сере-
довище, виконувати екологічні вимоги при плануванні, розміщенні продукти-
вних сил, будівництві та експлуатації об'єктів економіки; 

- участю громадських організацій та громадян у діяльності щодо охоро-
ни навколишнього природного середовища; 
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- здійсненням державного та громадського контролю за додержанням за-
конодавства про охорону навколишнього природного середовища; 

- компенсацією в установленому порядку шкоди, заподіяної здоров'ю і 
майну громадян внаслідок порушення законодавства про охорону навколиш-
нього природного середовища; 

- невідворотністю відповідальності за порушення законодавства про 
охорону навколишнього природного середовища; 

- створенням та функціонуванням мережі загальнодержавної екологічної 
автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення доступу до 
екологічної інформації. 

Діяльність, що перешкоджає здійсненню права громадян на безпечне на-
вколишнє природне середовище та інших їх екологічних прав, підлягає припи-
ненню в порядку, встановленому Законом України «Про охорону навколиш-
нього природного середовища» та іншим законодавством України [3]. 

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про охорону навколишнього при-
родного середовища» держава гарантує своїм громадянам реалізацію екологі-
чних прав, наданих їм законодавством. 

Отже, екологічні права належать до соціальних прав і становлять окрему 
групу прав людини і громадянина. Наша держава гарантує і охорону і реаліза-
цію екологічних прав та обов’язків людини і громадянина, які закріплені в 
Конституції та законах України.  

Сьогодні, як ніколи, на державу і її громадян покладена велика відпові-
дальність, яка стосується екологічної рівноваги, безпеки та охорони природи, 
оскільки від рівня забезпечення прав і виконання їх обов’язків залежить вирі-
шення багатьох не тільки екологічних, а й інших труднощів. 
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ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВНІ ОЗНАКИ ДЕМОКРАТІЇ 
 
Поняття «демократія» на сьогоднішній день – одне з найголовніших по-

нять для кожного громадянина та держави в цілому. Незважаючи на проблеми, 
що постають у рамках демократичної форми організації суспільства, його 
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державно-політичного устрою, саме влада народу найкраще справляється з по-
кликами сучасності. Сучасному стану демократії в Україні властиве те, що, з 
одного боку, народовладдя є символом жаданого майбутнього, а з другого – 
суспільні інститути та ЗМІ, практика участі громадян у виборах співіснують із 
розчаруваннями у ході демократичних реформ в Україні. 

Вважається, що першим поняття «демократія» вжив близько 460–400 рр. 
до н.е. давньогрецький історик Фукідід, пояснюючи, що демос – це народ, кра-
тос – влада. Насправді, точний переклад цього терміну з грецької означає на-
родовладдя, чим наголошується, що йдеться про суверенітет, верховенство на-
роду стосовно органів державної влади [1, c. 32]. 

Демократія – це такий політичний режим у державі, який заснований на 
здійсненні народовладдя шляхом забезпечення широких прав і свобод грома-
дян, їх участі у формуванні і функціонуванні апарату політичної влади і конт-
ролю за його діяльністю. Але, розглядаючи народовладдя, демократію та дер-
жаву діалектично, можна зробити висновок про те, що в загальному явищі 
державності демократія постає як його внутрішня форма, «момент сутності», 
тоді як сама сутність – найбільш глибинне та визначальне в державі за демок-
ратичної форми відшуковує себе саме у народовладді.  

Демократія має, безперечно, власні конституюючі ознаки. При цьому 
сама конституція розглядається як зовнішній обмежувач для правителів, який 
утримує їх від прагнення до розширення влади із зловживанням нею в остато-
чному підсумку.  

До конституюючих ознак демократії, враховуючи сучасні тенденції, мо-
жна віднести критерії, які дозволяють розглядати ту чи іншу державу як демо-
кратичну. Це, наприклад, законодавче проголошення верховенства влади на-
роду, який є єдиним джерелом влади. У демократії джерелом влади виступає 
саме народ, а не будь-який інший суб’єкт політичного життя (монарх, духо-
венство, аристократія). На практиці суверенітет народу проявляється в тому, 
що народ обирає своїх представників до органів влади і має можливість зміни-
ти їх, і це його право закріплюється в конституції [2, c. 13]. Народові належить 
також право висувати соціальні ініціативи і брати участь у референдумах. 
Проте і на такий суверенітет накладається обмеження. Наприклад, Ю. Фре-
бель, на якого посилається Ю. Хабермас, утверджував суверену волю колекти-
ву не у формі закону, а в процедурі утворення думки і волі. Він писав: «Єд-
ність переконань була б нещастям для прогресу пізнання, але єдність мети у 
справах суспільства – це необхідність» [3, c. 13]. Ця думка й сьогодні лишаєть-
ся актуальною. 

Демократія передбачає ротацію осіб, які наділяються владою. Хоча, як 
на мене, це ще спірне питання. Р.Даль висунув наступне твердження: «Респуб-
ліка – це правління, яке: (а) отримує всю владу прямо чи опосередковано від 
великої кількості людей; (б) здійснюється людьми, які обіймають свою посаду 
доти, доки самі цього хочуть протягом певного часу, або доти, доки належним 
чином поводяться» [4, c. 98].  

Усім громадянам надається однакове право брати участь в управлінні 
державою. Практично це означає, що будь-який дієздатний громадянин має 
право висувати свою кандидатуру на будь-яку виборну посаду в державі. Гро-
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мадяни мають право створювати політичні партії і громадські організації, асо-
ціації та об’єднання з метою свого волевиявлення та участі у конкурентній бо-
ротьбі за владу. Демократія визначає підсумок дискусій під час прийняття рі-
шень більшістю і прагне до підпорядкованості меншості волі більшості. Гро-
мадяни, нарешті, мають право на доступ до інформації, яка стосується їх ко-
рінних суспільно-політичних інтересів. Перераховані критерії можна вважати 
мінімальними вимогами, які дозволяють, згідно з сучасними поглядами, кла-
сифікувати державу як демократичну[5, c. 41]. 

Отже, поняття демократії – багатогранне. Демократія надає більше сво-
боди народу і кожній людині особисто, аніж будь-яка інша система правління, 
але тільки тоді, коли вона приведена до повного ладу, наприклад, діє на основі 
конституції. Також у демократичній державі рівний правовий статус усіх гро-
мадян, тобто вони всі захищені законом і мають виконувати обов’язки, зазна-
чені у цьому законі. Аби правильно функціонувати, демократичне суспільство 
має покладатись на сильну та незалежну державу, у якій добре врегульований 
правопорядок та яка дотримується справедливого розподілу благ. 
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ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКИХ ДЕРЖАВНИХ СИМВОЛІВ: 
МІФИ І РЕАЛЬНІСТЬ 

 
Власна символіка відіграє велику роль для кожної держави, оскільки є іс-

торично-культурною спадщиною народу. Державна символіка України формува-
лася не одне сторіччя. В її основі лежать народні цінності, традиції, культура та 
історія нашої держави. Саме тому тема української символіки є актуальною. 

Згідно з Конституцією визначено, що державними символами України є 
Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн Укра-
їни. Державний Прапор – невід’ємний атрибут кожної країни, що є символом її 
суверенітету і незалежності. Державний Прапор України – стяг із двох рівно-
великих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів.  

Вперше поєднання синього і жовтого з’явилося на гербі Львова: Данило 
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Галицький подарував місту герб із зображенням жовтого лева на блакитному 
тлі. Першу писемну згадку про походження нашого прапора можемо знайти у 
середньовічній хроніці, що розповідає про Грюнвальдську битву 1410 року.  

Так загони з львівських земель виступали із синьою корогвою із золотим 
левом. Прапори козаків Запорізької Січі також часто мали поєднання синьо-
жовтого, особливо починаючи з XVIII століття.  

Сучасний синьо-жовтий прапор був вперше публічно зафіксований 25 
червня 1848 року у Львові, який українці вивісили над Львівською ратушею як 
національний прапор. Утвердження синьо-жовтого прапора як державного ві-
дбулося тільки з проголошенням Української народної республіки. 22 березня 
1918 р. Центральна Рада в Києві ухвалила “Закон про державний прапор Укра-
їнської Народної Республіки”, який був жовто-блакитним. У 1918 р., у період 
Гетьманату Павла Скоропадського, порядок кольорів було змінено на синьо-
жовтий. Таким він залишився і в період влади Директорії. Остаточно Верховна 
Рада України затвердила Державний прапор 28 січня 1992 року.  

Зараз існує багато суперечок щодо того, як повинні бути розташовані 
кольори на прапорі. Одні трактують наші кольори, як небо і пшеничний лан, 
інші – як сонце і вода. Стала навіть популярною така, можна сказати, легенда.  

Одного разу, ще на початку 1992 року китайська художниця Мао Мао 
попросила на одному мистецькому заході тодішнього президента України Ле-
оніда Кравчука зробити все від нього залежне, щоб в самостійній Україні змі-
нили розміщення кольорів на прапорі. Адже сине з гори, а жовте знизу за сло-
вами художниці утворюють гексаграму “Пі”, що віщує лихо й занепад молодій 
державі. Тоді як зворотне розміщення кольорів утворюють зовсім іншу гексаг-
раму “Тай”, яка уособлює розквіт.  

Герб – символ влади, знак держави. Герб України – синій щит із золотим 
тризубом. З найдавніших часів тризуб шанується як магічний знак, свого роду 
оберіг. Подібні зображення археологи зустрічали в багатьох пам'ятках культу-
ри датованих першими століттями нашої ери. Існує до 30 теорій походження і 
значення тризуба: сокіл, якір, символ триєдності, тощо.  

Перша згада у літописах про ці знаки належить до V століття. Історія укра-
їнського герба почалась ще з княжого роду Рюриковичів. Його зображення архе-
ологи знаходять на монетах, печатках, посуді, цеглі, настінних розписах.  

У листопаді 1917 року було проголошено створення УНР, тому з'явилась 
необхідність створення герба. Комісію, яка мала розробити символ, очолив 
Михайло Грушевський. Він хотів зобразити золотий плуг на синьому тлі, а на-
вколо мали розташовуватись історичні герби українських земель. 6 січня 1918 
року тризуб з’явився на першій українській банкноті 100 карбованців, а згодом 
– на прапорі українського військово-морського флоту.  

В підсумку комісія обрала ідею з тризубом. Українська Центральна Рада 
пояснила прийняття тризуба тим, що це є знак князівської влади і спадкоємно-
сті української державної традиції. З часів приходу до України більшовиків та 
витіснення військ УНР й до 1991 року, в часи СРСР, герб був заборонений, але 
незважаючи на це, його використовували різні організації. Після оголошення 
незалежності України тризуб як Малий Державний герб затвердили 19 лютого 
1992-го Постановою Верховної Ради України із зображенням. Питання про 
Великий Герб досі актуальне. 



317 

Наразі неможливо точно сказати, що означає український тризуб. Існу-
ють десятки версій його значень, найпопулярніші з них: 

• Голуб. Тризуб є зображенням голуба, як символу Святого Духа. 
• Символ роду. Згідно язичницьких вірувань, тризуб є відображенням 

Триглава або Роду: чоловіче начало, жіноче начало, народження і смерть; 
• Батько, Син і Святий Дух. Тризуб містить число три, що означає єд-

ність Бога-Батька, Бога-Сина та Бога-Духа Святого; 
• Скіпетр. Символ є відтворенням форм верхньої частини скіпетра віза-

нтійських монархів, скіпетра скіфських царів, зображення корони;  
• Слово “Воля”. У тризубі зашифроване слово “Воля”.  
Гімн у перекладі з грецької мови означає святкова пісня. Державний гімн 

є одним із визначних символів єднання українського народу. Перша музична 
символіка нашого народу була ще за часів Київської Русі. В той час роль гімну 
виконували бойові заклики та пісні, які створювали патріотичний настрій пе-
ред битвами.  

Справжнім всеукраїнським, національним, а згодом і державним гімном 
стала пісня “Ще не вмерла Україна”, авторами якої стали поет Павло Чубинсь-
кий і композитор Михайло Вербицький. Історія створення українського гімну 
починається 1862 року, коли український поет Павло Чубинський написав 
вірш “Ще не вмерла Україна”. Одразу після написання вірша його поклав на 
музику Микола Лисенко.  

Створена на його мелодію пісня набула певного поширення на Наддніп-
рянщині. В 60-х роках XIX ст. в одному із львівських журналів було надруко-
вано вірш “Ще не вмерла Україна”. Цей вірш сподобався М. Вербицькому сво-
їм патріотичним змістом і він поклав його на музику. Зрештою остаточно піс-
ня-гімн утвердилась у свідомості українського народу саме в співавторстві П. 
Чубинського і М. Вербицького. На тлі інших пісень духовно-патріотичного 
змісту “Ще не вмерла Україна” вирізняється широтою осмислення історичної 
долі народу, передбаченням його духовного відродження.  

До державних символів країни в сучасному світі належать Державний 
Герб, Державний Гімн та Державний Прапор, який є найшановнішим із назва-
них атрибутів. Ставлення до державних символів своєї країни відображає зрі-
лість нації й держави, її гідність та повагу до себе. Наша символіка уособлює в 
собі складний шлях українського народу до незалежності, тому завданням ко-
жного громадянина України є знати і поважати символи своєї держави. 
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ПРО ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 
 
Україна сьогодні будує свою правову систему за принципами романо-

германської правової сім’ї, однак значний вплив все ще справляє її соціалісти-
чне минуле, оскільки частина законодавства України, в тому числі і деякі ко-
декси, була прийнята за часів СРСР. Водночас, де-факто, в правовій системі 
України, як джерело права застосовується правовий прецедент. Зважаючи на 
це, важливо, на нашу думку, дослідити до якої правової сім’я доцільно відно-
сити правову систему України. 

В межах даної роботи спробуємо визначити місце правової системи Украї-
ни серед правових систем світу, окреслити найбільш характерні риси існуючих 
правових сімей та визначити їх співвідношення з правовою системою України. 

Зміст поняття правової сім’ї складається з певного комплексу найхарак-
терніших ознак. Згідно до класифікації, запропонованої Р. Давидом виділяють 
такі правові сім’ї: англосаксонську, романо-германську, соціалістичну, релі-
гійну (як найбільш яскравого представника розглянемо мусульманську право-
ву систему, яку, на нашу думку, можна вважати окремою правовою сім’єю) та 
сім’ю традиційного права. 

Характерними рисами англосаксонської правової сім’ї є: 
1) зародження і становлення відбулося в межах Англії і її колоній; саме 

цим зумовлена спільність походження даної правової сім’ї. До сім’ї англійського 
права входять, поряд з Англією, колишні колонії Британської імперії [3, с.313]; 

2) специфічні джерела права. Формою права, яка історично є основною в 
англосаксонській правовій сім’ї є юридичний (судовий і адміністративний) 
прецедент. Право на створення прецедентів належить лише вищим судовим 
інстанціям: наприклад, в Англії такими інстанціями є Палата лордів, Апеля-
ційний суд, Високий суд.  

3) провідну роль у правотворчості отримують суди, які займають особ-
ливе місце в системі органів держави. Суд дотримується нейтралітету. І дер-
жава, яка дбає про суспільний інтерес, і окремі особи, які захищають приватні 
інтереси, вимушені на рівних доводити в суді свою правоту[4, с.394-396];  

4) домінуюча роль емпіричного підходу у таких сферах як розробка право-
вого регулювання і підготовка юристів. Зокрема, і сьогодні для заняття адвокат-
ською практикою в Англії не є обов’язковою, хоча і є бажаною, вища юридична 
освіта. Мирові (магістратські) судді, якими виноситься переважна більшість рі-
шень справах, найчастіше не мають юридичної освіти: вони тільки мають бути 
доброчесними громадянами з середнім достатком і певним життєвим досвідом. 

Романо-германська правова сім’я є більш поширеною, ніж англосаксон-
ська. До неї відносяться правові системи таких країн як Франція, Бельгія, Гол-
ландія, Італія, Іспанія, ФРН, Австрія, Швейцарія, скандинавські країни. 
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Характерні риси романо-германської правової сім’ї: 
1) виникнення і становлення даної правової сім’я відбувалося на території 

континентальної Європи. Проте інтенсивний розвиток цієї правової сім’ї в остан-
нє століття відбувався і в інших регіонах. З урахуванням поширення романо-
германської правової сім’ї світом, цю сім’ю іноді поділяють на такі правові підг-
рупи: латиноамериканська, скандинавська, латинська та інші [4, с. 396-397]. 

2) в системі джерел права чільне місце займає нормативно-правовий акт, 
який визначається як основне джерело права. Як правило, для нормативно-
правових актів, характерна побудова згідно до ієрархії: конституційні закони – 
звичайні закони – підзаконні акти. Поширеним явищем є кодифікація норма-
тивно-правових актів [3, с.303-304]; 

3) право має чітку структуру, а саме: право поділяється на публічне і 
приватне, існує поділ на галузі та інститути; 

4) провідна роль у правотворчості належить законодавцю, як правило, – 
представницькому органу державної влади. На відміну від країн англосаксон-
ської правової сім’ї, тут норма права не створюється суддями[1; с.50]. 

5) матеріальне право є первинним і є визначальним стосовно процесуа-
льного права. Процесуальне право розглядається як утворення, що є своєрід-
ним придатком до матеріального права. 

Соціалістична правова сім’я в умовах світової системи соціалізму утворю-
вала третю велику сім’ю права, яка була виділена за ідеологічним критерієм.  

Характерними рисами соціалістичної правової сім’ї є: 
1) історично правовим системам країн, що належали до соціалістичної 

правової сім’ї властиві ознаки романо-германської правової сім’ї. В цих пра-
вових сім’ях схожі норми права, джерела права, система права, юридична тер-
мінологія, юридична наука, що були створені, на базі римського права; 

2) класовий характер обумовлює відмінності соціалістичного права від 
права романо-германської правової сім’ї. Структура соціалістичного права не 
знає поділу на такі підсистеми як публічне і приватне право. Однак має місце 
поділ з використанням галузевого критерію. До цієї правової сім’ї відносяться 
національні правові системи таких країн як КНР, КНДР, Куба, В’єтнам.  

3) країни, колишні республіки СРСР, якими було проголошено демокра-
тичний шлях розвитку своїх національних правових систем, залишаються в 
межах соціалістичного правового поля [2, с. 206]. 

До мусульманського права належать правові системи таких країн, як 
Іран, Ірак, Пакистан, Судан та інші.  

До характерних ознак мусульманської правової сім’ї відносять: 
1) панівне місце в системі соціального регулювання відведено не нормам 

права, а релігійним нормам;  
2) як джерела права використовуються священні книги: Коран, Сунна, 

Іджма, вплив яких поширюється на мусульман. На їх основі створюються вла-
сне правові норми у формі тлумачень і коментарів. Конкретизація першодже-
рел відбувається в працях учених-богословів (доктринах) [5, с. 595-596] ; 

3) право не є структурованим, в ньому немає звичного для романо-
германського типу поділу права на приватну і публічну підсистеми права, на 
галузі та інститути; 

4) в сфері правового регулювання в мусульманському праві переважають 
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зобов’язання. Для цього типу права характерна стабільність, навіть консерва-
тизм, а подекуди й нетерпимість до інших впливів. 

До сім’я традиційного права. Належать переважно країни Африки та 
Сходу. Історично звичай є використовувався у всіх правових системах, однак в 
значній частині країн Африки і зараз продовжує залишатися основним регуля-
тором суспільних відносин, особливо за межами міст. 

Характерними ознаками сім’ї традиційного права є: 
1) основним джерелом права визнаються звичаї та традиції, які утвори-

лися природним шляхом в ході існування суспільства;  
2) є неподільність правових норм і норм моралі, звичаїв і традицій; вони 

складають єдине цілісне утворення; 
3) метою правового регулювання є захист інтересів, в першу чергу, груп 

або співтовариств [3, с. 349]; 
4) процесуальна форма реалізації і застосування права виступає не в фо-

рмі юридичної процедури, а ритуалу і магічного обряду;  
5) зазвичай, мета судового розгляду полягає в примиренні сторін, відно-

вленні згоди в суспільстві та забезпеченні її згуртованості.  
Отже, правову систему України, на даному етапі, варто відносити до ро-

мано-германської правової сім’ї, але з елементами соціалістичного права. зва-
жаючи на їхні характеристики. Водночас, правова політика нашої держави 
здійснюється під гаслом європейського вибору України. Стратегічним напря-
мом сучасної української держави є входження в європейський простір, а це 
вимагає визнання й використання судової практики Європейського Суду з 
прав людини, тобто, визнання прецеденту як джерела права.  
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ПРАВОВИЙ СТАТУС ОСОБИ: СТРУКТУРА ТА ВИДИ 
 
Становище особи у складних взаємовідносинах із суспільством та дер-

жавою виявляється у такій юридичній категорії як правовий статус. Правовий 
статус є системoю еталoнів, зразків пoведінки суб’єктів, які, з oднoгo бoку, за-
хищаються державoю, а, з іншoгo - схвалюються суспільствoм. 



321 

Традиційно поняття правoвого статусу визначається як система 
закoнoдавчo встанoвлених та гарантoваних державoю прав, свобод та 
oбoв’язків oсoби.  

Правoвий статус oсoби відoбражає юридичне закріплення дoсягнутoгo 
суспільствoм oбсягу свoбoди oсoби. Він ґрунтується на сучаснoму вченні прo 
свoбoду, в основі якoгo лежать такі ідеї: 

- усі люди вільні від нарoдження, і ніхтo не має права відчужувати їх 
прирoдні права. Забезпечення і oхoрoна цих прав є гoлoвним oбoв’язкoм дер-
жави; 

- свoбoда oсoби пoлягає у мoжливoсті рoбити все, щo не завдає шкoди 
іншій oсoбі; 

- межі свoбoди мoжуть визначатися закoнoм, який відпoвідає праву, а 
правo є мірoю свoбoди; 

- oбмеження прав є мoжливим виключнo з метoю сприяння дoсяганню 
загальнoгo дoбрoбуту в демoкратичнoму суспільстві [1, с. 71]. 

Характерними рисами правового статусу є те, що: 
- правoвий статус має універсальний характер, oскільки пoширюється на 

всіх суб'єктів; 
- відoбражає індивідуальні oсoбливoсті людини та її реальне ставлення у 

системі суспільних відносин; 
- права та свoбoди, щo складають oснoву статусу, не мoжуть реалізува-

тись без інших йoгo кoмпoнентів - oбoв’язків та відповідальності; 
- ця категoрія забезпечує системність прав, свoбoд та oбoв’язків; 
- правовий статус характеризується відносною стабільністю [2, с. 96]. 
Структура правoвoгo статусу oсoби мoже бути представлена у вигляді 

таких елементів як правосуб’єктність; права, свободи, oбoв’язки; гарантії; від-
повідальність [3, с. 54]. Названі елементи структури правoвoгo статусу є вза-
ємoзалежними та взаємoдіючими. 

Правoсуб’єктність належить дo умoв набуття правoвoгo статусу, тoму щo 
вoна пoлягає в здатнoсті oсoби мати права, викoнувати oбoв’язки, нести 
відпoвідальність. Oднак цим її призначення не вичерпуються. Без 
правoсуб’єктнoсті немoжливo визначити правoвий статус фізичнoї та юридичнoї 
oсoби: спеціальна правoсуб’єктність впливає на спеціальний статус, а індивідуа-
льна правoсуб’єктність значнoю мірoю характеризує індивідуальний статус. 
Правoсуб’єктність сприяє встанoвленню відміннoсті правoвoгo статусу від інших 
сoціальних статусів oсoби - екoнoмічнoгo, пoлітичнoгo, етнічнoгo тощо. 

Існують різні підхoди дo питання прo співвіднoшення правoсуб’єктнoсті 
та правoвoгo статусу: oдні вчені вважають правoсуб’єктність передумoвoю 
правoвoгo статусу, інші схильні включати її до правoвого статусу в якості 
структурного елементу, треті називають правoсуб’єктність більш oб’ємнoю 
категoрію, яка вбирає в себе правoвий статус [4, с. 29]. 

Права oсoби у структурі правoвoгo статусу - це фoрмальнo визначені та 
юридичнo гарантoвані мoжливoсті кoристуватися сoціальними благами і реа-
лізoвувати суб’єктивні інтереси [5, с. 93]. Іншими слoвами, це ті юридичні 
мoжливoсті певнoї людини, щo є пoхідними від загальних абстрактних правил, 
закріплених закoнoдавчo. 
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Свoбoди oсoби - нoрмативнo закріплені мoжливoсті, щo мають певні 
oсoбливoсті у пoрівнянні з правoм. Це виявляється у самoстійнoму вибoрі су-
б'єктoм спoсoбу життя, діяльнoсті та пoведінки в умoвах, щo забезпечуються 
державoю і суспільствoм. Як правилo, свoбoди мають диспoзитивний зміст, щo 
надає мoжливість вибoру тoгo варіанту пoведінки, кoтрий найпoвніше забез-
печує реалізацію суб’єктивних інтересів. 

Юридичні oбoв’язки oсoби - це встанoвлені та гарантoвані державoю 
вимoги дo пoведінки людини, oфіційнo закріплена міра неoбхіднoї діяльнoсті в 
інтересах стoрoни, якій належить суб'єктивне правo. 

Гарантії реалізації прав та oбoв’язків істoтнo впливають на зміст і 
сoціальне значення статусу oсoби. Без ствoрення державoю умoв для здійснен-
ня прав, oбoв’язків вoни залишаються «заявoю прo наміри». Oднак загальнo-
сoціальні та спеціальнo-сoціальні гарантії є фактoрами реалізації правoвoгo 
статусу oсoби, а не елементами структури йoгo системи [6, с. 180]. 

Юридична відпoвідальність такoж є елементoм правoвoгo статусу, щo 
oсoбливo виявляється при аналізі спеціальнoгo статусу пoсадoвoї oсoби. 
Втoринність юридичнoї відпoвідальнoсті стoсoвнo суб’єктивнoгo юридичнoгo 
oбoв’язку не виключає неoбхіднoсті рoзглядати її як структурний елемент 
правoвoгo статусу [7, с. 218]. 

Класифікацію правoвoгo статусу здійснюють за різними критеріями. Так. 
за суб’єктами рoзрізняють правoвий статус: фізичних та юридичних oсіб; 
інoземців, oсіб без грoмадянства; статус біженців; статус українських 
грoмадян, які перебувають за кoрдoнoм; прoфесійний та пoсадoвий статус; 
статус oсіб, щo знахoдяться у екстремальних умoвах. 

За характерoм правoвий статус поділяють на: 
- загальний (кoнституційний), щo характеризує статус oсoби як 

грoмадянина держави. Він визначається кoнституцією і не залежить від певних 
пoтoчних фактoрів, є рівним, єдиним і стабільним для всіх суб'єктів. Зміна 
цьoгo статусу залежить від вoлі закoнoдавця, а не від бажання кoнкретнoї 
oсoби. Даний статус є базoвим, вихідним для решти статусів, тoму він не 
пoвинен врахoвувати багатoманітнoсті суб’єктів права, їх oсoбливoстей та 
специфіки. Він визначає ступінь демoкратичнoсті та сoціальне призначення 
держави [8, с. 36]; 

- спеціальний (рoдoвий) статус відoбражає oсoбливoсті правoвoгo 
станoвища певних категoрій грoмадян. Він базується на загальнoму, хoча дета-
льніше характеризує його, дoпoвнюючи права, oбoв’язки та пільги, передбаче-
ні закoнoдавствoм для певнoї категoрії oсіб (статус студентів, 
військoвoслужбoвців, пенсіoнерів, інвалідів тoщo); 

- галузевий статус характеризує oсoбливoсті прав та oбoв’язків суб’єктів 
стoсoвнo певнoї сфери суспільних віднoсин. Він кoнкретизує загальний статус 
нoрмами галузевoгo закoнoдавства. Це надає мoжливість виділити адміністра-
тивнo-правoвий, цивільнo-правoвий, фінансoвo-правoвий, кримінальнo-
правoвий та інші статуси; 

- індивідуальний статус фіксує мoжливoсті та oбoв’язки певнoї 
кoнкретнoї oсoби. Він є сукупністю персoніфікoваних прав та oбoв’язків, є ди-
намічним та змінюється відпoвіднo дo змін у житті суб'єкта. На індивідуаль-
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ний правoвий статус впливають такі фактoри, як стать, вік, сімейний стан, 
прoфесія і т. ін. 

Підсумовуючи вищесказане, слід зазначити, що загальний статус не 
мoже змінюватися без відoма держави, закoнoдавця, а індивідуальні статуси є 
більш динамічними, рухoмими і мoжуть змінюватися за бажанням самих 
нoсіїв. Але такі зміни знoву ж таки мoжуть відбуватися у межах загальнoгo 
статусу, не пoрушуючи йoгo. У загальнoму правoвoму статусі складoві части-
ни – пoстійні, а в індивідуальнoму – змінні. Це не пoрушує принцип 
рівнoправнoсті грoмадян, тoму щo та чи інша oсoба мoже мати свій oсoбливий 
індивідуальний статус, наприклад, відпoвідні пільги. 

Отже, правoвий статус oсoби – це комплексна категорія, що має певну 
стабільну структуру, та встановлює характер і принципи взаємодії суб’єктів 
суспільних відносин між собою, а також визначає права, свободи та обов’язки, 
відпoвіднo дo яких індивід як суб’єкт права будує свoю пoведінку у суспільст-
ві. При цьому, правoвий статус як юридична категoрія не лише визначає стан-
дарти мoжливoї та неoбхіднoї пoведінки, щo забезпечують нoрмальну життєді-
яльність у сoціальнoму середoвищі, а й характеризує реальну взаємoдію дер-
жави та oсoби. 
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ЮРИДИЧНІ ФАКТИ: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ 
 
Юридичний факт – це конкретні життєві обставини, що передбачені но-

рмами права, які зумовлюють виникнення, зміну та припинення правовідно-
син. Разом із тим роль юридичних фактів виходить за межі власне правовідно-
син: вони є самостійною ланкою в механізмі правового регулювання. 
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Розглядаючи юридичні факти з точки зору їх матеріальної основи, у пе-
ршу чергу необхідно відзначити, що це факти реальної дійсності, які мали міс-
це в минулому або існують у момент розгляду. Тобто це факти, що об’єктивно, 
незалежно від нашої свідомості існують (існували) у реальному світі.  

Характерними вимогами до юридичних фактів є наступні: 
а) вони повинні бути передбачені нормами права; 
б) мають фіксуватися, як правило, у відповідній процедурно-

процесуальній формі; 
в) мають породжувати передбачені нормами права юридичні наслідки. 
Деякі вчені визначають юридичні факти як конкретні життєві обставини, 

з якими норми права пов’язують юридичні наслідки, тобто виникнення, зміну 
чи припинення правовідносин. 

Юридичні факти – це конкретні, індивідуальні обставини, які являють 
собою життєві явища та реально існують у певному просторі та часі. 

Якщо мова йде про факти-дії, то конкретність дій означає, що вони поро-
джені певними суб’єктами і несуть конкретний соціальний та правовий зміст. 
Конкретність юридичних фактів-подій віддзеркалюється у тому, що вони відбу-
ваються у певній визначеній місцевості, в певний визначений відрізок часу.  

Отже, юридичні факти – це такі обставини, котрі несуть у собі інформа-
цію про стан суспільних відносин, входять до предмету правового регулюван-
ня. Ними виступають лише такі обставини, які прямо чи опосередковано зачі-
пають права й інтереси суспільства, держави, соціальних колективів, особис-
тості. Беззмістовні з соціальної точки зору події і дії не можуть мати і юриди-
чного значення. 

З погляду свого соціального змісту, юридичний факт має насамперед 
адекватно відображати соціальну ситуацію. Стосовно соціальної ситуації, 
юридичні факти виконують подвійну роль: по-перше, ідентифікаційну, оскіль-
ки вони покликані точно позначити соціальну ситуацію, забезпечити її фікса-
цію в правовому регулюванні. У цій якості юридичні факти виступають у ролі 
«індексів», що свідчать про наявність соціально-юридичної ситуації. По-друге, 
розмежувальну, яка полягає в тому, що юридичні факти окреслюють межі си-
туації, дозволяють обмежити її від подібних випадків, зробити її унікальною. 

Головна роль, яку виконують юридичні факти в правовому регулюванні 
– забезпечення виникнення, зміни і припинення правовідносин. Юридичні фа-
кти за юридичними наслідками поділяються на: правоутворюючі – факти, з 
якими норми права пов’язують виникнення правовідносин (наказ про прийн-
яття працівника на роботу); правозмінюючі – факти, з якими норми права 
пов’язують зміну правовідносин (наказ про переведення працівника на іншу 
посаду); правоприпиняючі – факти, з якими норми права пов’язують припи-
нення правовідносин (наказ про звільнення працівника з роботи). 

Юридичні факти класифікуються за різними підставами. Традиційно за 
вольовим критерієм факти поділяються на юридичні події та юридичні дії. 
Юридичні події – це обставини (явища), виникнення і дія яких не залежить від 
волі особи, але з настанням яких правові норми пов’язують настання певних 
правових наслідків, тобто виникнення, зміну або припинення правовідносин 
(наприклад, смерть, хвороба, землетрус, тощо). 
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Юридичні дії – це обставини, настання яких залежить від волі особи (на-
приклад, укладення угоди, скоєння правопорушення тощо). В свою чергу се-
ред дій, залежно від того, чи узгоджуються вони з приписами правових норм, 
чи ні, розрізняють правомірні та неправомірні дії.  

Правомірні дії – це ті, що здійснюються на основі і згідно з приписами 
правових норм. Вони поділяються на юридичні акти і вчинки. Неправомірні дії 
– це дії, що чиняться всупереч приписам правових норм. Вони охоплюються 
поняттям правопорушення. Залежно від ступеня їх суспільної небезпечності, 
серед неправомірних дій розрізняють злочини і проступки. Злочини – це най-
більш суспільно небезпечний вид неправомірних дій. Вони визначаються кри-
мінальним законом і зумовлюють кримінальну відповідальність, оскільки по-
сягають на цінності, що взяті під охорону нормами кримінального права. Про-
ступки – це менш суспільно небезпечні неправомірні діяння. Залежно від виду 
суспільних відносин, розрізняють адміністративні, дисциплінарні та ін.  

Уперше зробив спробу узагальнити і систематизувати юридичні факти 
В.Б. Ісаков. Вчений зазначав, що у деяких випадках факт – це триваюча соціа-
льна обставина (наприклад, стан здоров’я). В інших ситуаціях фактом можуть 
бути правовідносини (наприклад, членство у житлово-будівельному коопера-
тиві). Це зовсім не дискредитує самостійність фактів, тому що правовідносини 
теж можуть виконувати роль юридичних фактів. 

За носієм (суб’єктом) юридичні факти поділяються на:  
1) юридичні факти фізичних осіб;  
2) юридичні факти юридичних осіб;  
3) юридичні факти суспільства;  
4) юридичні факти держави та державних утворень. 
 У свою чергу кожен із вищевказаних видів юридичних фактів можна 

класифікувати за їх властивостями, як це зробив В. Б. Ісаков. Так, на думку 
вченого, в основу класифікації юридичних фактів може бути покладено систе-
му ознак особистості, яка використовується у конкретно-соціологічних дослі-
дженнях. Це стать, вік, соціальне походження, національність, належність до 
політичних партій, освіта, культура, кваліфікація, стаж роботи тощо. Врахо-
вуючи дану систему, що відображає саме стабільні елементи у характеристиці 
особистості, науковець пропонує виділити такі групи юридичних фактів:  

- ті, що характеризують загальні фізіологічні ознаки особистості (стать, 
вік, стан здоров’я);  

- ті, що характеризують найбільш загальні соціальні ознаки особистості 
(громадянство, національність, місце проживання);  

- ті, що характеризують сімейно-побутові відносини (шлюб, наявність 
дітей, утриманців тощо); 

- ті, що характеризують трудову діяльність і спосіб отримання доходів 
(робітник, державний службовець, утриманець, особа, що навчається);  

- ті, що характеризують суспільно-політичну діяльність (перебування на 
виборних посадах в органах державної влади та місцевого самоврядування, 
відзначення державними нагородами, присвоєння почесних звань та ін.);  

- ті, що характеризують ставлення до правопорядку (судимість тощо) [4, 
с.25]. 
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За походженням юридичні факти поділяються на: соціальні; природні; 
технічні.  

Соціальні факти – обставини, що зумовлені діяльністю суспільства або 
його окремих суб’єктів, які існують тривалий час, мають якість об’єктивної 
реальності, а також безперервно або періодично породжують юридичні нас-
лідки. Більшість юридичних фактів належить саме до цього виду. 

Природні факти – це обставини, що зумовлені природніми властивостя-
ми і якостями об’єктів, існують тривалий час, мають якість об’єктивної реаль-
ності, а також безперервно або періодично породжують юридичні наслідки.  

Технічні факти – це обставини, що визначаються технічними характери-
стиками об’єктів, існують тривалий час, мають якість об’єктивної реальності, а 
також безперервно або періодично породжують юридичні наслідки.  

За формою прояву розрізняють позитивні і негативні юридичні факти . 
Позитивні – юридичні факти, що виражають явища дійсності, які існува-

ли чи існують на даний час. Негативні – юридичні факти, що виражають відсу-
тність певних явищ дійсності. Наприклад, наявність стажу роботи є позитив-
ним юридичним фактом, а відсутність судимості – негативним.  

За значимістю юридичні факти поділяються на основні (головні) і додат-
кові (підлеглі). Основний юридичний факт найбільш повно відображає сут-
ність конкретної життєвої ситуації, що підлягає правовому регулюванню. До-
даткові (підлеглі) юридичні факти мають уточнююче значення, конкретизують 
та деталізують юридично значущі обставини. Наприклад, основними фактами 
для призначення пенсії за віком є вік і стаж роботи, усі інші фактичні обстави-
ни (стан здоров’я тощо) мають додатковий характер. 

За галузями права юридичні факти поділяються на: конституційно-
правові (народний депутат, членство у політичній партії); кримінально-правові 
(судимість, осудність, безпорадний стан); адміністративно-правові (державний 
службовець); цивільно-правові (власність, оренда); сімейно-правові (шлюб, 
перебування на утриманні, аліменти). 

Залежно від документального закріплення юридичні факти поділяються 
на оформлені і неоформлені. Більшість юридичних фактів існує в оформлено-
му, зафіксованому вигляді (так, факт судимості підтверджується обвинуваль-
ним вироком суду, наявність освіти – дипломом, інвалідність – висновком ме-
дико-соціальної експертної комісії). Разом із тим деякі юридичні факти мо-
жуть існувати в неоформленому вигляді. 

За структурою слід розрізняти прості та складні юридичні факти.  
Прості – що складаються з одного факту, якого досить для настання 

юридичних наслідків. Наприклад, позов про розірвання шлюбу не може бути 
пред’явлений протягом вагітності дружини. Складні – певна сукупність еле-
ментів одного юридичного факту, необхідного для настання юридичних нас-
лідків. Вони містять декілька юридично значущих ознак. Зокрема, факт дієзда-
тності громадянина містить у собі як суб’єктивний елемент – здатність своїми 
діями здобувати і реалізовувати права і виконувати обов’язки, так і 
об’єктивний елемент – вік.  

Юридичні факти відіграють важливу роль у правовій системі, вони по-
єднують норми права з реальними суспільними відносинами. За їх допомогою 
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життєві обставини набувають юридичного значення і таким чином впливають 
на суспільні процеси та явища. 

Подальший розвиток класифікації юридичних фактів необхідний для ви-
рішення різноманітних завдань юриспруденції, у тому числі підвищення ефек-
тивності правового регулювання. Дуже важливо для правової сили юридичних 
фактів вчасно й правильно їх установити, зафіксувати, засвідчити й довести. 
Від цього залежить якість і швидкість реалізації законних прав й інтересів фі-
зичних й юридичних осіб.  
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ІНДУСЬКЕ ПРАВО: ОСОБЛИВОСТІ ТА ХАРАКТЕРНІ РИСИ 
 
Індуське право є одним із підтипів релігійно-звичаєвого типу правової 

системи. Воно характеризується глибокими релігійно-моральними витоками. 
Індуське право застосовується до всіх індусів незалежно від їх національної, 
державної приналежності або місця проживання. Тобто це стосується осіб, які 
визнають складну сукупність релігійних, соціальних та філософських погля-
дів, які у сукупності визначаються поняттям «індуїзм». Практично, мова йде 
про вихідців із півострова Індостан, за виключенням тих, хто сповідує іслам, 
християнство, іудаїзм та зороастризм. 

Авторитетна дослідниця індуського права Н.О. Крашеніннікова вважає, 
що з врахуванням кардинальних політичних змін в регіоні протягом чотирьох 
тисячоліть історичного розвитку сьогодні непросто дати чітке визначення та 
єдине формулювання індуського права [3, с. 10]. 

У працях, присвячених дослідженню індуського права, майже відсутні 
його визначення. Н.О. Крашеніннікова пояснює це історичними змінами в 
ньому, що виключають можливість навести єдине формулювання. У загально-
му вигляді індуське право можна визначити як релігійно-правову систему, яка 
регламентує суспільні відносини всередині громади, що сповідує індуїзм. 

До характерних рис індуського права відносять: 
1) індуське право є складовою частиною індуїзму – релігії, що являє 

собою комплекс різноманітних релігійних, філософських і соціальних пог-
лядів. Індуїзм сформувався внаслідок еволюції і злиття ведичних і брахман-
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ських традицій. В основу його віровчення покладено релігійні та філософсь-
кі ідеї брахманізму (карма, сансара, реінкарнація та ін.); 2) персональний 
характер дії права, що поширюється тільки на осіб, які сповідують індуїзм, 
незалежно від того, в яких державах вони мешкають. Найбільша громада 
прихильників індуїзму (близько 1 млрд.) проживає в Індії, де вони станов-
лять близько 83 відсотків населення. Як релігійні меншості вони представ-
лені в Палестині, Бірмі, Сінгапурі, Малайзії, Танзанії, Уганді й Кенії. У су-
довій практиці Індії склалося правило, відповідно до якого індуське право 
діє стосовно осіб, виходячи з двох критеріїв – народження в родині індусів 
або належність до релігії. Воно не поширюється на осіб, які перейшли у ві-
ру, несумісну з індуїзмом. Проте індус не втрачає права знову повернутися 
до своєї віри, що тягне за собою відновлення дії на нього індуського права. 
Норми індуського права застосовуються до послідовників усіх релігійних 
напрямків індуїзму – буддизму, джайнізму, сикхізму та ін. Індуське право 
офіційно не поширюється на чотири релігійні меншості Індії – мусульман, 
християн, іудеїв і парсів; 3) яскраво виражений кастовий характер. Касту 
характеризують як соціальну спільноту або групу в складі індійського сус-
пільства, спільноту по народженню, спадкоємну, ендогамну, закриту для 
проникнення сторонніх, що традиційно спеціалізується за родом господар-
ської діяльності чи колом занять із яскраво вираженою кастовою самосвідо-
містю; 4) в індуському праві існує кілька шкіл, наявність яких пояснюється 
різними причинами – великою різнорідністю населення (в Індії проживає 
близько 500 народностей, які говорять 1652 мовами) і великою розмаїтістю 
джерел права. В одній місцевості віддають перевагу одним із них, в другій – 
іншим. В індуському праві переважають дві головні школи – Митакшара і 
Дайябхага. Ці школи разом із підшколами панують кожна у відповідних ге-
ографічних районах, хоча особистий статус індивідів і не залежить від того, 
де вони проживають. Школа Дайябхага поширена в Бенгалії й Ассамі, Ми-
такшара – в інших частинах Індії й Пакистану; 5) індуське право зазнало си-
льного впливу інших правових систем – мусульманського і англійського 
права. Найдавніші джерела індуського права – веди були створені ще в ІІ 
тис. до н.е. Протягом значного історичного періоду воно розвивалося самос-
тійно. Мусульманське панування, що встановилося в Індії в XVI ст., досить 
відчутно загальмувало розвиток індуського права. Суди зобов’язані були за-
стосовувати тільки мусульманське право, індуське ж може застосовувати 
тільки панчаяти (збори) каст для вирішення внутрішньо-общинних проблем. 
Це привело до звуження сфери дії індуського права, що залишилося діяти 
головним чином у вузькій сфері релігії й особистих стосунків. 

У XVII і XVIII ст. мусульманське панування змінилося англійським. Ан-
глійці не заперечували проти застосування щодо населення Індії, особливо у 
царині приватного права, більш знайомих йому правових норм. Проте встано-
влення англійського панування значно вплинуло на розвиток індуського права. 
Р. Давид зазначав, що цей вплив виявився подвійним чином. Насамперед слід 
наголосити на його позитивній дії, оскільки було офіційно визнано (на відміну 
від періоду мусульманського панування) авторитет індуського права, тобто ан-
глійці визнали рівне значення мусульманського й індуського права, а англій-
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ським судам було надано право розглядати на їх основі всі спори, що не торка-
лися інтересів англійців. З іншого погляду, англійське панування, навпаки, бу-
ло негативним для індуського права, бо воно спричинило глибоку його транс-
формацію. Наслідком цього впливу було обмеження індуського права лише 
регламентацією вузького кола відносин, тоді як найважливіші сфери громад-
ського життя підпали під дію нового територіального права, що застосовува-
лося до всіх громадян Індії незалежно від їхньої релігійної належності. 

На початок англійського панування в індуському праві були сформовані 
лише способи врегулювання внутрішньо-сімейних, кастових відносин, відно-
син землекористування та спадкування. З інших питань воно не мало достат-
нього розвитку. Британське завоювання перервало самобутній шлях розвитку 
індуського права, яке в міру еволюції могло б охопити нові види відносин. Пі-
сля завоювання це право застосовувалося судами у обмежених сферах: спад-
кування, шлюб, касти, релігійні інститути. Для тлумачення норм індуського 
права судам закріпили експертів – пандитів. 

У сфері права власності та зобов’язального права традиційні норми були 
замінені нормами загального права. Велика кількість змін відбулася в індусь-
кому праві. Найбільш значні законодавчі роботи були проведені у сферах, де 
більше не застосовувалося індуське право і визначилася лінія на формування 
англо-індійського права. 

Після проголошення незалежності у 1947 р. відбулася уніфікація індусь-
кого права, проведені законодавчі роботи. Конституція Індії відмінила систему 
каст. У 1955 р. був прийнятий Закон про шлюб, який суттєво реформував сі-
мейно-шлюбні відносини. У 1956 р. набрали чинності ще три закони: Закон 
про неповнолітніх та опіку; Закон про спадкування; Закон про усиновлення та 
виплату засобів на утримання членів сім’ї. 

Таким чином, індуське право було модифіковане та уніфіковане; прове-
дена велика робота по кодифікації. В даний час судді керуються новими зако-
нами та прецедентами (хоча індуське право не вважає судове рішення 
обов’язковим). Відбулися перетворення індуських правових інститутів. 

Індуське право, яке сформувалося ще у давнину, зберегло свою регулюючу 
здатність (в обмежених сферах) до даного часу і є важливим компонентом юри-
дичної сфери індуського суспільства. Законодавець, створюючи нові закони, не 
може в короткий термін змінити звички та світогляд, які мають тисячолітні коре-
ні і пов’язані з релігійними віруваннями. Біля 80% індусів, що живуть у сільській 
місцевості, продовжують використовувати традиційні інститути. 

Основна причина стійкості індуського права полягає у тісному зв’язку 
його норм з традиційними індуськими соціальними інститутами (з общинною 
та кастовою структурою), достатньо стійкими і здатними до адаптації у різно-
манітних соціально-економічних та політичних умовах. 

 
Список літератури 
1. Сравнительное правоведение (основные системы современности): ученик. Отв. ред. В.А. Туманов. М.: 

Юристъ, 2007. 510 с. 
2. Порівняльне правознавство: підручник для студентів юридичних спеціальних вищих навчальних за-

кладів; за ред. В.Д. Ткаченка. Х.: Право, 2003. 274 с. 
3. Крашенинникова Н.А. Индусское право: история и современность. М.:Изд-во Мос. ун-та, 1982. 190 с. 
4. Луць Л.А. Сучасні правові системи світу Навчальний посібник. Львів, 2003. 268 с. 



330 

УДК 340.12 
Пчолкина В. С., студентка гр. ПД-191 
Науковий керівник: Козинець О. Г., к.і.н., доцент, зав. кафедри теорії та 

історії держави і права, конституційного права 
Чернігівський національний технологічний університет 
(м. Чернігів, Україна) 
 
ЩОДО ПОНЯТТЯ ПРЕДМЕТУ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

 
Теорія держави і права вивчає загальні закономірності виникнення, роз-

витку, призначення й функціонування держави і права. Вона, так би мовити, 
виділяє державу і право з усієї системи суспільних явищ і досліджує їх внут-
рішні закономірності. Але тоді держава й право розвивається у взаємозв’язку з 
економікою, політикою, мораллю, культурою й іншими суспільними феноме-
нами. Причому теорію держави і права цікавить не тільки соціально-
економічна обумовленість державних і правових явищ, але й зростаючий 
вплив останніх на економіку, соціальне й духовне життя суспільства. 

Предметом науки теорії держави і права служать багатосторонні і склад-
ні взаємодії суспільства й держави, роль і місце держави і права в політичній 
системі суспільства. Вона вивчає не тільки державно-правові явища й процеси, 
але й представлення людей у них. В її предмет входить суспільна, групова і ін-
дивідуальна політична й Необхідною умовою нормального розвитку і функці-
онування суспільства є його внутрішня організованість, певний рівень впоряд-
кованості існуючих у ньому відносин. Це й обумовлює появу та існування 
держави і права. Ці два суспільні феномени підпорядковуються загальним за-
конам розвитку суспільства, проте для них характерні і свої специфічні, тільки 
їм притаманні, закономірності. 

Теорію держави і права можна розглядати, як логічне узагальнення дер-
жавно-правової практики, що відбиває закономірності розвитку держави і пра-
ва, сукупність положень узагальнюючого характеру, що становлять самостійну 
юридичну науку. Теорію держави і права можна визначити, як систему уза-
гальнених знань про основні і загальні закономірності розвитку держави і пра-
ва, про їхню суть, призначення, функціонування і розвиток. Тобто, предметом 
теорії є найбільш загальні закономірності виникнення, розвитку і функціону-
вання держави і права. 

Предмет теорії держави і права створюється практично всією системою 
юридичних наук, що пояснюється тим, що галузеві й інші юридичні науки ви-
вчають окремі аспекти держави і права, їхню історію і не дають узагальнених 
теоретичних знань про елементи і складові держави і права.  

Теорія держави і права також вивчає теоретичні основи і загальну харак-
теристику певних державно-правових явищ (правовідносини, правопорушен-
ня), які вивчаються галузевими науками тільки у певному аспекті. Наприклад, 
правопорушення (злочин, адміністративний, дисциплінарний проступки). На 
відміну від кримінального, адміністративного чи трудового права, теорія дер-
жави і права вивчає сутність та загальні моменти, які характеризують будь-яке 
правопорушення. 
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Предметом теорії держави і права є загальні та специфічні закономірнос-
ті виникнення, розвитку і функціонування держави і права, їхніх окремих еле-
ментів, а також органічно пов'язані з ними інші соціальні явища і процеси. 

А сама теорія держави і права як юридична наука є системою 
об’єктивних знань про ці загальні та специфічні закономірності, їхні окремі 
елементи та органічно пов’язані з ними соціальні явища і процеси. 

Предметом загальної теорії держави і права є сутність і найбільш загальні 
закономірності виникнення, розвитку, функціонування правових і державних 
явищ і процесів, а також головні, вихідні для всієї юридичної науки поняття. 

Відповідно до наведеного визначення у структурі предмета теорії держа-
ви і права можна вирізнити три складові: 

1) сутність права і держави; 
2) найбільш загальні закономірності виникнення, розвитку, функціону-

вання права і держави; 
3) систему юридичних понять.  
Уся побудова держави та її діяльність регламентуються правовими нор-

мами, а правові норми видаються і забезпечуються державою. Держава немис-
лима без права як засобу вирішення державних завдань і виконання своїх фун-
даментальних функцій. У нормах права держава здобуває своє юридичне офо-
рмлення, її діяльність здійснюється тільки на підґрунті правових норм. У цьо-
му відношенні велика роль конституцій, що закріплюють структуру держави, 
систему її органів, їх завдання, компетенцію, форми діяльності. 

Природне право, ідеї свободи і справедливості обумовлюються не дер-
жавою і не нею даруються. Проте норми позитивного (законодавчого) права, 
що визначають реальне становище людини, містять різні нормативні розпоря-
дження, що формулюються правотворчими органами держави. Правозастосов-
ними органами вони виконуються, а правоохоронними органами охороняють-
ся від порушень. Не можна пізнати право і державу, досліджуючи їх ізольова-
но або протиставляючи одне одній. 

При науковому вивченні та викладі курсу теорії держави і права цілком 
прийнятним є відносний поділ теорії держави і теорії права для розуміння спе-
цифіки кожної із них. 

Теорія держави і права досліджує загальні та специфічні закономірності 
виникнення, розвитку та функціонування держави і права, виробляє свою сис-
тему наукових понять, визначень і принципів, внаслідок чого є самостійною 
юридичною наукою в системі юридичних наук, що має для цих наук загально-
теоретичне й методологічне значення.  

Теорія держави і права вивчає активні процеси розбудови держави, діяль-
ність, спрямовану на створення національної системи права; дає пояснення не 
тільки змісту чинного законодавства, але його основних принципів, ідей, законо-
мірностей та напрямів розвитку основоположних державно-правових явищ. 

Отже, теорія держави і права має своїм предметом, тобто вивчає, не 
окремі суспільні закони, що стосуються окремих сторін функціонування дер-
жави і права, а вивчає всю систему цих законів, взятих у комплексі в найбільш 
узагальненому вигляді.  

Предмет науки теорії держави і права є історичним. Він змінюється в мі-
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ру залучення до сфери пізнання нових властивостей і явищ правової і держав-
ної дійсності, а також вилучення всього того, що виявляється ілюзією, помил-
кою, оманою. 

Предмет теорії держави і права складають явища, які можна назвати аз-
букою юриспруденції. Без засвоєння цих явищ неможливо правильно та гра-
мотно вивчати закони, складати угоди та договори, тлумачити їхній зміст, ви-
зна¬чати їхню дію в просторі, у часі та за колом осіб. 

Таким чином, можна сказати, що у основі дослідження такої науки як 
теорія держави і права лежить безпосередньо розвиток і функціонування дер-
жавних явищ, та явищ, які відбуваються у праві. Ні одна із усіх юридичних на-
ук не може вивчити та дослідити право і державу в їх цілісності. Адже, напри-
клад, галузеві дисципліни вивчають лише конкретну сферу знань. Для кожної 
вона різна. Так, кримінальне право зосереджує свою увагу на такому понятті 
як протиправне діяння і кримінальна відповідальність. Трудове право – на 
правовідносинах. А теорія держави і права вивчає всі ці поняття в їх загально-
му вигляді. 
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ДЕРЖАВНИЙ АПАРАТ 
 
Наша держава знаходиться на етапі свого становлення. Особливої ваги та 

значення наразі набуває питання забезпечення її ефективного функціонування, 
що безпосередньо залежить від продуктивної роботи державного апарату. 

Мета даної роботи визначити співвідношення категорій «апарат держа-
ви» і «механізм держави» та місце державного апарату в механізмі сучасної 
української держави. 

В науковій літературі питання щодо співвідношення понять «державний 
апарат» та «механізм держави» є дискусійним. 

Юридична енциклопедія згадує про державний апарат, який походить від 
англ. «Statemachinery» – «в конституційному праві спеціально створена і постій-
но діюча система органів держави, через які в результаті діяльності їх посадових 
осіб від імені держави здійснюється державна влада, реалізується компетенція 
відповідної держави (її цілі, завдання, функції, права та обовʼязки) [1, с.260]. 

Апарат держави - основна ланка механізму держави, що забезпечує по-
всякденну роботу системи органів влади та управління по здійсненню практи-
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чних заходів, спрямованих на реалізацію функцій держави. Має структуру від-
повідно базовим функціям держави, є самостійною структурною одиницею 
державної влади. 

Апарат держави практично організовує всю виконавчу роботу, прово-
дить в «життя» виконання прийнятих в суспільстві норм і правил, вживає за-
ходів і дій, які забезпечують нормальне функціонування як апарату так і самої 
держави в цілому [2, с.127].  

Зміст діяльності апарату держави, всіх його підрозділів складає управ-
лінська, організаційна діяльність, яка здійснюється в основному в правових 
формах: правотворчій, правоохоронній, правовиконавчій. Форми державного 
апарату мають владний характер, тому що наділяється правовими повнова-
женнями, врегульованими нормами публічного права і реалізується в загаль-
нообов’язкових приписах, спрямованих до керованих об’єктів. В організацій-
но-управлінській діяльності державний апарат прагне до максимальної ефек-
тивності своєї роботи, в результаті цього він постійно знаходиться в певному 
стані саморозвитку для удосконалення своєї ефективності [3, с. 150]. 

Державний апарат, за посередництвом якого безпосередньо здійснюють-
ся державна влада і управління суспільством, виокремлюється із більш широ-
кої за обсягом категорії «механізм держави» на підставі належності державним 
органам як окремому різновиду державних організацій державно-владних по-
вноважень. Державний апарат покликаний виконувати основні функції держа-
ви щодо практичного здійснення державної влади і управління суспільством, 
різними сферами його життєдіяльності, є невід’ємною, істотною ознакою як 
виникнення, так і існування держави. Тому саме державному апарату має бути 
приділена першочергова увага в контексті більш широкої проблематики меха-
нізму держави [2, с. 126]. 

Механізм держави показує не юридично оформлену конструкцію, а сам 
процес, безпосередню діяльність державних органів, їх взаємодія в процесі ре-
алізації окремих функцій держави. Тому він в принципі не може збігатися з 
системою державних органів. 

Механізм держави - це сукупність державних органів, установ, підпри-
ємств та інших державних інститутів, за посередництвом яких практично здій-
снюються завдання і функції держави [2, с. 124]. 

Тобто, апарат держави і механізм держави не є тотожними поняттями, 
хоча досить тісно між собою пов’язані. Механізм держави, на наш погляд, є 
більш статичним поняттям, не враховує всіх моментів її динаміки, розвитку, 
впливу на об’єкти. А от державний апарат посідає провідне місце в системі 
механізму реалізації влади, підкреслює владний характер його впливу на сус-
пільні відносини, характеризує суттєву зацікавленість держави в реалізації її 
владних повноважень в усіх сферах. 

Отже, державний апарат посідає провідне місце в сучасній український 
державі, адже на його «плечі» покладена важливе завдання - виконувати осно-
вні функції держави щодо практичного здійснення державної влади в країні. 
Це система органів за допомогою яких здійснюється державна влада, викону-
ються функції держави, досягаються різноманітні цілі та завдання держави, і 
наділені для цього державно-владними повноваженнями. 
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ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЮРИСТА 
 
У сучасному світі гостро постає питання культурно-естетичної спрямова-

ності професій, вирішення яких потребує високої кваліфікації кожного працівни-
ка певного напрямку професійної діяльності, оскільки, на даний момент, до лю-
дини кожної професії висувається безліч не тільки професійних, а й високомора-
льних вимог. Це і пояснює підвищену зацікавленість цією проблемою, але й досі 
ця проблема не є повністю вирішеною і доведеною до логічного кінця, бо як ві-
домо, людина саморозвивається все життя, і не може спиратися на одні й ті ж 
твердження й думки, тому це питання, на нашу думку, буде відкритим завжди. 

Сьогодні ми звернемо увагу на чинники формування естетичної культу-
ри фахівців права – юристів. Естетична свідомість юриста є багатомірною, 
тобто дослідити її по одному чиннику неможливо. На культуру впливає в пер-
шу чергу сприйняття та ідеалізація світу, певної людини, близькість цього 
сприйняття до світових ідеалів. Щоб повністю проаналізувати проблему пот-
рібно аналізувати події, які відбувалися на протязі життя в певної людини, яка 
є юристом, її зміни світогляду залежно від проблем і т.д.  

Проявляє себе естетична культура юриста у його професіоналізмі, любо-
ві до своєї професії, захопленні професією; престижності юридичної професії. 
Юрист-це «продукт» культури певного часу, в якому він живе.  

Естетичну культуру юриста ми повинні розглядати через призму професій-
ної діяльності, оскільки саме у професійній досконалості міститься джерело про-
яву естетичних переживань особистості. Професіоналізм, який є складовою куль-
тури юриста, проявляє себе у відданості свої професії, захопленні нею, професія 
стає життєво необхідною, тоді цей юрист має право претендувати на звання про-
фесіонала своєї справи. Професіоналізм і майстерність юриста є свідченням його 
творчого начала, особливого підходу до справ, певного власного методу, створе-
ного за роки важкої праці. Є всі підстави стверджувати, що юрист, який відзнача-
ється високо-естетичною культурою є справжнім фахівцем і людиною духовно 
багатою, а саме такі юристи і потрібні нашій країні, в якій йде процес побудови 
цивілізованого суспільства. 



335 

Необхідно зазначити, що актуальною проблемою є співвідношення куль-
тури і професіоналізму юристів, погляди на неї можна умовно згрупувати насту-
пним чином. Прихильники першої точки зору стверджують, що естетична та 
професійна діяльність у сфері права повністю співпадають [1, с. 100]. Це спірне 
твердження, адже не кожен результат естетичної діяльності містить професійну 
інформацію. Прихильники другої точки зору наголошують, що естетичний мо-
мент правотворчої діяльності відрізняється від безпосередньо професійної діяль-
ності [1, с. 100]. Звичайно, в деяких моментах ця теорія може претендувати на 
правильність, але і в історичній, і у повсякденній практиці естетична діяльність 
втілюється у професійну, утворюючи тим самим найдосконаліші форми і резуль-
тати правотворчої діяльності, що несуть у своїй сутності закони краси, природно-
го права, вдосконалюючи правову систему позитивного права. Існує і третя точка 
зору, сутність якої полягає у тому, що естетична діяльність значно ширша за 
професійно-правову, тому що її результатом стають не лише певні норми, догми, 
правові приписи, але й неписані закони суспільного ладу, норми моралі, які на-
кладаються на професійну діяльність і практику [1, с. 101]. Однак, ми повністю 
підтримуємо твердження Романової А. С., що «професійна діяльність не обмежу-
ється тільки шаблонно-приписним змістом, оскільки вона ґрунтується на законах 
добра, справедливості, розуміння внутрішньої сутності людини, на пошуку пози-
тивних якостей, навіть у негативних проявах людської поведінки, на розумінні 
найзапекліших злочинців і пошуку в їхніх душах моменту людяності, на вироб-
ленні так званого професійного імунітету, який би не давав власній внутрішній 
культурі, переконанням правника зменшитися, притупитися внаслідок спілку-
вання з певним контингентом правопорушників» [2]. 

Особливу роль в культурі юриста посідає культура мовлення, вміння 
спілкуватися з людиною, впливати на неї. Виконання юристом робочих справ 
завжди пов’язане з необхідністю взаємодії з іншими людьми, тобто з установ-
ленням і розвитком контактів, побудовою стосунків, обміном інформацією 
тощо. Іншими словами, трудова діяльність юриста обов’язково передбачає 
спілкування, рівень і якість якого значно впливає на вирішення, а часто і вирі-
шує справи, а також приносить задоволення своєю працею. 

Під час спілкування особистість кожного разу складає оцінку інших цін-
нісних орієнтацій, долучає інформацію й уявлення про інші цінності до свого 
духовного світу або відкидає. Саме у цьому процесі залучення – відторгнення 
цінностей і відбувається становлення особистості. Тому спілкування виконує й 
людино творчу функцію. 

На нашу думку, естетична культура юриста проявляється у його вмінні 
знаходити рішення будь-якої проблеми, шляхом переговорів, дотриманні норм 
закону; вмінні правильно і раціонально говорити і висловлювати свою думку; 
по-особливому підходити до вирішення певної задачі, яка постає перед ним; 
розвиватися протягом усього життя; вміти доводити справу до логічного кін-
ця; бути відданим своїй професії та своїм рішенням; мати глибоку моральність 
у вчинках і діях; помічати свої недоліки і помилки та вирішувати їх; займатися 
постійним вдосконаленням та любити свою діяльність. 

Подальші дослідження цієї проблеми науковцями всього світу буде без-
перервне, адже процес саморозвитку, культури і моралі в суспільстві є невиче-
рпним, тому кожне століття буде інтерпретувати цю проблему по-різному, за-
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лежно від культурно-естетичної освіченості нації. 
Підсумовуючи вищенаведене, зазначимо, що формування естетичної ку-

льтури юриста відбувається через зовнішні і внутрішні чинники впливу прек-
расного на особистість. Постійна орієнтація на культурно-естетичну заданість 
манер у культурі поведінки та спілкуванні юриста є його необхідною умовою 
існування як спеціаліста. Правил естетичної культури в професійній діяльності 
слід дотримуватись постійно, адже кожен юрист повинен бути зразком поведі-
нки для всіх громадян. 
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ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВІДНОСИН 
 
У сучасному правознавстві категорія правових відносин (правовідносин) 

займає одне з центральних місць у системі основних категорій і понять як за-
гальної теорії права, так і галузевих правових досліджень. Увага до цієї кате-
горії як однієї з найважливіших, фундаментальних у вітчизняній правовій нау-
ці обумовлена тим, що правові відносини виступають тією формою, за допо-
могою якої абстрактні норми права набувають свого реального буття, втілю-
ються в реальні, конкретні суспільні відносини.  

Метою даної роботи є визначення поняття правовідносин та характерис-
тика його основних складових. 

Правовідносини відображають особливий вид звʼязку права із суспіль-
ними відносинами, що ним регулюються, в яких діалектично поєднуються аб-
страктні норми з конкретністю життєвих відносин. Правові відносини відо-
бражають право у динаміці, у функціонуванні і розвитку. Вони поєднують 
правову дійсність з діяльністю людей, виступають тією конкретною формою, в 
якій головним чином протікає соціальна діяльність, повʼязана з правом. 

Характеристика правових відносин є предметом численних наукових 
дискусій та об’єктом наукових досліджень. Зокрема, дане питання розгляда-
ється у працях таких відомих науковців, як: Білозьоров Є. В., Ведєрніков 
Ю.А., Власенко В. П., Горова О.Б., Гусарєв С.Д., Завальний А. М., Заяць 
Н.В., Кельман М.С., Кириченко В. М., Козюбра М.І., Крестовська Н.М., 
Куракін О.М., Матвєєва Л.Г., Мурашин О.Г., Саміло Г.О., Тихомиров О.Д., 
Хома Н.М. та інші.  
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Поняття правових відносин є одним з основних у юридичній науці, адже 
цей елемент правової системи охоплює всі види правового регулювання та йо-
го нормативної дії на поведінку людей. Поза правовідносинами право впливає 
на людську поведінку в ідеологічному, моральному, тобто ціннісному аспекті, 
у всіх інших випадках – саме з їх допомогою[1, с. 46]. 

У науковій літературі існує багато варіантів тлумачення вказаного по-
няття. Кравчук М. В. визначає правовідносини як суспільні відносини, врегу-
льовані нормами права, що виникають між двома і більше суб’єктами, які ма-
ють правосуб’єктність (правоздатність, дієздатність), з приводу задоволення 
своїх матеріальних і духовних потреб та інтересів та між якими існує правовий 
зв’язок у формі суб’єктивних прав, свобод та обов’язків, які підтримуються, 
охороняються та не забороняються державною владою або всім суспільством, 
а також не суперечать принципам права, правової держави та громадянського 
суспільства [2, c. 317]. Цвік М.В. вважає, що під правовідносинами слід розу-
міти суспільні відносини, які є юридичним виразом фактичних суспільних від-
носин, де одна сторона на основі правових норм вимагає від іншої сторони ви-
конання певних дій або утримання від них, а інша сторона повинна виконати 
ці вимоги, що охороняються державою [3, с. 335]. Крестовська Н.М. та Мавєє-
ва Л.Г дають таке визначення вказаного поняття: «правові відносини — це су-
спільні відносини, врегульовані нормою права, змістом яких є субʼєктивні 
юридичні права та обовʼязки їх учасників. Правові відносини є юридичним 
виразом економічних, політичних, майнових, культурних та інших суспільних 
відносин. Разом з тим правові відносини є найбільш поширеною і виразною 
формою реалізації права, втілення в життя його приписів» [4, с. 428].  

Отже, єдності науковців у характеристиці правових відносин не існує. 
Водночас, всі дослідники розглядають правовідносини як головну частину 
юридичної науки. На нашу думку, слушним є визначення правовідносин як 
виду суспільних відносин, що виникають на основі права, учасники яких є но-
сіями суб’єктивних прав та юридичних обов’язків.  

У межах правовідносин життєдіяльність суспільства набуває цивілізова-
ного, стабільного і передбаченого характеру. Правовідносини є різновидом су-
спільних відносин, вони зароджуються та визрівають у глибині суспільних ві-
дносин. Правовідносини обумовлюються політичними, економічними та ін-
шими соціальними потребами, що сприяє необхідності їх визначення і захисту 
з боку держави.  

Правовідносини виникають і існують тоді, коли є два і більше суб’єктів 
суспільних відносин, між якими виникає правовий зв’язок у формі 
суб’єктивних прав та обов’язків з приводу задоволення своїх матеріальних і 
духовних потреб та інтересів. А метою правових відносин є врегулювання та 
впорядкування певних суспільних відносин, які існують між людьми і їхніми 
організаціями [5, с. 148]. 

Юридичний зміст правовідносин становлять правомочність і юридичні 
обов’язки, які виникаючи на основі суб’єктивних прав. Саме їх аналіз формує 
уявлення про мету і характер правовідносин [3, с. 344]. Зміст правових відно-
син – специфічний зв’язок між суб’єктами права, який реалізовується через 
суб’єктивні права та юридичні обов’язки суб’єктів правових відносин, що пе-
редбачені нормами права[6, с.70]. 



338 

В правовідносинах суб’єкти права виступають контрагентами в процесі ви-
конання ними вимог норми права і набуття певних прав і обов’язків [3, с. 344]. 

Регульовані за допомогою права суспільні відносини не втрачають свого 
фактичного змісту (економічного, політичного, майнового, сімейного тощо), а 
лише набувають додаткових якостей – визначеності, передбачуваності, забез-
печеності державою, стабільності, безпечності. При цьому правові відносини 
завжди контрольовані свідомістю людини, але є суспільні відносини які взага-
лі не можуть бути правовими, тому що за своїми природними рисами виника-
ють як емоційний (несвідомий, духовний) зв’язок між людьми. 

Правові відносини мають свої специфічні риси, саме це дає їм відокре-
митися їх від інших суспільних відносин. Різноманіття суспільних відносин і 
особливості норм права, що їх регламентують, обумовлюють виникнення пра-
вовідносин, які багато в чому відрізняються між собою [7, с. 194-195 ]. 

Отже, правовідносини є центральним об’єктом досліджень провідних укра-
їнських науковців. Питання про правовідносини є дискусійним, погляди вчених 
різняться. Та все ж таки відносини, в яких учасники суспільних відносин висту-
пають носіями прав і обов’язків відповідно до норм права, становлять одну з най-
важливіших сфер суспільного життя. Правовідносини виникають, змінюються 
або припиняються скрізь, де діє право. Вони супроводжують людину протягом 
усього її життя. Виникнення правовідносин залежить від ініціативи і поведінки 
самих людей — сторін таких відносин. У цьому контексті правововідносини є 
завжди продукт, результат дії (взаємодії) сторін, саме вони визначають якість 
взаємодії в рамках правових відносин і її результативність. 

 
Список літератури 
1. Петрончак Ю.О. Приватні правовідносини як вимір буття особи у зрізі дозволеного і належного. Вісник 

Львівського торгівельно-економічного університету. Юридичні науки. 2019. Вип.8. 46-50 с. 
2. Кравчук М. В. Теорія держави і права: Навч. посіб. Тернопіль: Екон. думка, 2016. 574 с. 
3. Загальна теорія держави і права: Підручник / За ред. М. В. Цвіка, О.В.Петришина. Харків: Право, 2011. 

584 с. 
4. Крестовська Н. М., Матвєєва Л. Г. Теорія держави і права. Підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2019. 584 с. 
5. Кириченко В. М., Куракін О. М. Теорія держави і права: модульний курс: Навч. посіб. К.: Центр учбової 

літератури, 2010. 264 с. 
6. Дубінська З.П. Специфіка суб’єктів правовідносин у сфері спорту в Україні. Південноукраїнський прав-

ничий часопис. 2019. Вип.1. 69-74 c. 
7. Теорія держави та права : навч. посіб. За заг. ред. С. Д. Гусарєва, О. Д. Тихомирова. К.: НАВС, Освіта 

України, 2017. 320 с.  
 
 
 
УДК 342.156 
Ричик А. О., студентка гр. КЮ-191 
Науковий керівник: Нітченко А. Г., к.і.н., доцент, доцент кафедри теорії 

та історії держави і права, конституційного права 
Чернігівський національний технологічний університет 
(м. Чернігів, Україна)  
 

СУВЕРНІТЕТ ЯК ОЗНАКА ДЕРЖАВИ 
 
Кінець ХХ – початок ХХІ ст. ознаменувався кардинальними геополітич-

ними трансформаціями. 16 липня 1990 р. Верховною Радою УРСР була прийн-
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ята Декларація «Про державний суверенітет України», яка проголосила суве-
ренітет на всій її території, передбачивши політичні, економічні та правові га-
рантії суверенної України.  

У Декларації були зазначені такі ознаки державного суверенітету України: 
1) верховенство (інакше: прерогатива влади) – відсутність іншої більш 

високої суспільної влади на території країни: державна влада може скасувати, 
визнати недійсним будь-який прояв усякої іншої суспільної влади; 

2) самостійність – можливість самостійно приймати рішення усередині 
країни і ззовні за дотримання норм національного та міжнародного права; 

3) повнота (інакше: універсальність) – поширення державної влади на всі 
сфери державного життя, на все населення і громадські організації країни; 

4) неподільність влади держави в межах її території – одноособовість 
влади в цілому і лише функціональний її поділ на гілки влади: законодавчу, 
виконавчу, судову;  

5) незалежність у зовнішніх відносинах – можливість самостійно прий-
мати рішення ззовні країни за дотримання норм міжнародного права і пова-
жання суверенітету інших країн; 

6) рівноправність у зовнішніх відносинах – наявність у міжнародних ві-
дносинах таких прав і обов'язків, як й у інших країн. 

До зазначених ознак суверенітету слід додати: 
7) невідчужуваність – неможливість довільної відчуженості легітимної 

та легальної влади, лише наявність закріпленої законом можливості делегува-
ти суверенні права держави органам місцевого самоврядування (в унітарній 
державі), суб’єктам федерації та органам місцевого самоврядування (у федера-
тивній державі) [1].  

Основні положення Декларації знайшли своє віддзеркалення в чинній 
Конституції України. Так, відповідно до ст.1 Конституції України, Україна є 
суверенна держава, а відповідно до ст. 2 – суверенітет України поширюється 
на всю її територію [2]. 

Що ж розуміється під поняттям «суверенітет»? Як що коротко, суверені-
тет – це верховенство держави на своїй території і незалежність у міжнарод-
них відносинах.  

Слід зазначити, що в юридичній літературі і досі існує дискурс відносно 
віднесення суверенітету до ознак держави. Адже без суверенітету держави як 
такої не існує. Тому як у далекому минулому, так і в наші дні вчені намага-
ються обґрунтувати існування суверенітету, дослідити причини і умови його 
виникнення і існування, його витоки, розвиток і форми прояву [2, с. 261]. 

Проблемними питаннями, що стосуються державного суверенітету, його 
складових у різні часи займалися відомі вітчизняні та закордонні автори, зок-
рема, С. Алексеєв, У. Бек, Ж. Боден, М. Ільїн, В. Копєйчиков, Я. Кларк,, С. 
Краснер, Н. Матузов, О. Петришин, В. Тацій, Ю. Тодика, І. Щербина, І. Умно-
ва та ін. Наразі суверенітет сприймається науковцями, як один із показників 
досконалості держави, її невід’ємна властивість та важливий атрибут. Значен-
ня суверенітету як важливої ознаки держави полягає у тому, що суверенітет 
засвідчує верховенство держави, містить характеристику взаємовідносин дер-
жавної влади з іншими суб'єктами влади як усередині країни, так і за її межа-
ми. Зокрема, суверенність конституційного ладу полягає у наступному: 
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1. Відповідно до ст. 5 Конституції України, право визначати і змінювати 
конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути 
узурповане державою, її органами або посадовими особами. 

2. Конституційний лад встановлюється конституцією, а тому її прийнят-
тя вважається пріоритетним правом народу. 

3. Суверенність конституційного ладу полягає у суверенності держави 
[4. с.75-76]. 

До основних ознак державного суверенітету відносять: 
- верховенство – передбачає верховну владу держави на власній терито-

рії, її територіальну цілісність і недоторканність;  
- неподільність – засвідчує неможливість існування в країні двох верхо-

вних влад, а отже двох суверенітетів;  
- невідчуженість – суверенні права не потребують чийогось визнання чи 

затвердження і не можуть підлягати сумніву або бути скасованими; 
- необмеженість – виключно добровільне обмеження сфери реалізації 

власного суверенітету. 
Також, невід’ємними юридичними ознаками суверенітету є єдність та 

незалежність державної влади. Єдність державної влади полягає в наявності 
єдиного органу або системи органів, що становлять у сукупності вищу держа-
вну владу, а незалежність означає самостійність держави у відносинах з інши-
ми державами. 

Відрізняють два види державного суверенітету: 
- внутрішній (законодавчий) суверенітет. Характеризується верховенст-

вом на своїй території, припускає право законодавчої влади видавати закони, 
виражає повноту державної влади відносно до усіх інших організацій у полі-
тичній системі суспільства; 

- зовнішній суверенітет. Виражає незалежність і рівноправність держа-
ви у міжнародних відносинах. 

Не зважаючи на те, що юридичні властивості суверенітету не мають аб-
солютного характеру, суверенітетом володіють будь-які держави незалежно 
від розміру території, кількості населення, форми правління і устрою. Сувере-
нітет держави відноситься до основного принципу міжнародного права. Він 
знайшов своє вираження у Статуті ООН та інших міжнародних-правових до-
кументах [5, с. 42]. 

Отже, можна зробити висновок, що суверенітет є важливою ознакою де-
мократичної держави, оскільки без нього держава не може функціонувати по-
вноцінно. Суверенітет виражає зміст і масштабність компетенції держави як у 
внутрішній так і зовнішній політики. 

Нинішня епоха характеризується посиленням значення державного су-
веренітету. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН 
 
Проблема правового регулювання є однією з центральних в загальній те-

орії держави і права, і саме вона викликає одні з найбільших суперечок в юри-
дичній науці – починаючи з визначення даної категорії і закінчуючи більш де-
тальними питаннями і положеннями. 

Що являє собою правове регулювання? Відповідь саме на це питання є 
основною метою даної роботи. 

В сьогоднішніх реаліях суб’єкти права постійно контактують одне з од-
ним кожен день у великій кількості, тому держава запроваджує певні правила 
для того, щоб вони могли відчувати себе безпечно у відносинах з іншими 
суб’єктами. Вона встановлює рамки поведінки кожного суб’єкта права, для ро-
зуміння того, що можна робити, а що ні. Рамки в поведінці суб’єктів встанов-
люються за допомогою права. Правове регулювання суспільних відносин як-
раз і є тим відображенням права за допомогою якого держава може врегульо-
вувати суспільні відносини [1, с. 383]. 

Така правова категорія як правове регулювання має особливості.  
А саме: 
– державна забезпеченість, яка проявляється в тому, що саме держава в 

особі її компетентних органів визначає, які суспільні відносини будуть зако-
нодавчо врегульовуватись, а які ні. Державна забезпеченість також полягає в 
тому, що держава повинна покращувати ефективність дії права за допомогою 
правової просвіти, тобто поширення правових знань серед населення [2, c.208]; 

– має здійснюватися в чіткій відповідності до визначених вимог, правове 
регулювання має відповідно до законодавчо визначених вимог, що формують-
ся державою, беручи до уваги всі аспекти людського життя. До вимог право-
вого регулювання можна віднести: чіткість, однозначність, виваженість, об-
ґрунтованість, суворе дотримання прав та свобод, врахування інтересів учас-
ників суспільних відносин. Результатом дотримання цих вимог буде юридично 
оформлена модель суспільних відносин [3, c. 9]; 

– об’єктом правового регулювання є поведінка людей та їх об’єднань у 
суспільстві, яка через свою соціальну значущість регулюється нормами права 
(юридично значуща поведінка) [4, c. 95]; 

– здатність регламентувати відносини на основі юридичних норм. Пра-
вове регулювання, ставить перед суб’єктами певні межі та окреслює рамки в 
яких суб’єкти повинні діяти, за перехід цих меж держава передбачає правові 
наслідки (позитивні і негативні) [5, c. 200]; 

– має визначені стадії, за допомогою яких суспільні відносини отриму-
ють свій правовий вплив, за допомогою виникнення суб’єктивних прав та 



342 

юридичних обов’язків та їх реалізації. Стадії показують весь процес як суспі-
льні відносини отримують своє правове врегулювання [6, c. 299]. 

Поняття правового регулювання повинно містити основні його ознаки, 
так як саме вони максимально розкривають суть та зміст даного явища. Слуш-
ним, на нашу думку, є визначення правового регулювання пропоноване П. М. 
Рабіновичем. Він вважає, що правове регулювання це здійснюваний держа-
вою, за допомогою всіх юридичних засобів, владно-регулятивний вплив на су-
спільні відносини з метою їх упорядкування, закріплення, охорони та розвитку 
[7, c. 165]. Це визначення містить необхідні ознаки, що характеризують дане 
поняття та розкривають його суть.  

З визначення зрозуміло, що правове регулювання здійснюється за допо-
могою певних юридичних засобів. Правові засоби являють собою інституційні 
явища правової дійсності, що втілюють регулятивну силу права. Правовими 
засобами можуть бути: норми права, правозастосовчі акти, договори, юридич-
ні факти, суб’єктивні права, юридичні обов’язки 

Правове регулювання є інструментом соціального управління, що пок-
ликане впорядковувати суспільні відносини й забезпечувати реалізацію інте-
ресів учасників цих відносин. Але воно на своєму шляху зустрічається з пев-
ними проблемами та перешкодами, які потребують вирішення. Таке правове 
явище як механізм правового регулювання покликано вирішувати ці пробле-
ми, крім того воно є реальним втіленням правового регулювання. Якраз за до-
помогою механізму правового регулювання держава може здійснювати свій 
владний вплив на суспільні відносини. Тобто, механізм правового регулюван-
ня є реальним відображенням того як право врегульовує суспільні відносини. 

Визначення механізму правового регулювання повинно окреслювати та-
кі аспекти: по-перше, це забезпечення за допомогою сукупності правових за-
собів правового впливу на суспільні відносини і, отже, забезпечення ефектив-
ності правового впливу. У цьому аспекті проблема має своїм предметом меха-
нізм забезпечення ефективності правового регулювання. По-друге, це внутрі-
шня будова механізму, його окремі елементи (частини), взяті у співвідношенні 
[8, c. 125-126]. 

Механізм правового регулювання можна інтерпретувати як систему пра-
вових засобів, за допомогою яких забезпечується стабільність суспільних від-
носин шляхом найбільш оптимального поєднання індивідуальних, громадсь-
ких та державних інтересів членів соціуму з метою створення умов для про-
гресивного розвитку кожної особистості [9, c. 78]. 

Основними завданнями правового регулювання є: 1) визначення загаль-
ного кола людей, на яких воно поширює свою дію; 2) встановлення змісту су-
спільних відносин (зміст поведінки суб’єкта), а також об’єкти правовідносин; 
3) визначення обставин, в яких особа повинна керуватися цим правилом пове-
дінки; 4) розкрити саме правило поведінки вказівкою на права і обов’язки уча-
сників відносин, що регулюються, характер їх зв’язку між собою, а також дер-
жавно-примусові заході, що застосовуються до осіб у разі невиконання ними 
юридичних обов’язків [10, c. 262]. 

Отже, правове регулювання являє собою інструмент держави, що здійс-
нює регулюючий вплив на суспільні відносини, за допомогою чого держава 
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встановлює чіткі правові рамки як для суспільства в цілому, так і для окремої 
людини. Правове регулювання є тим фактором, що допомагає забезпечити ін-
тереси кожної людини, не порушуючи інтереси інших. 
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ПРИНЦИПИ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ 
 
Як відомо, Україна не лише проголосила про свій намір стати правовою 

державою, а й закріпила положення про свій правовий статус у формі консти-
туційної норми. Формування соціальної, правової держави є складним і трива-
лим процесом. Для того, щоб побудувати в Україні правову державу, необхід-
но, перш за все, забезпечити вимоги, що становлять її зміст, а це: забезпечення 
верховенства права, захист і забезпечення основних прав і свобод людини і 
громадянина, поділ влади та інші. 

Метою даного дослідження є аналіз принципів правової держави, оскі-
льки від побудови реальної правової держави багато в чому залежить і рівень 
соціально-економічного розвитку країни, накопичення матеріальних благ, що 
дало б можливість здійснювати ефективну соціально-економічну політику та 
забезпечувати соціально-економічні права громадян.  

Розглянемо конкретніше суть правової держави, яка виражається в її 
принципах. У словосполученні "правова держава" на першому місці стоїть 
право, на другому - держава. Це означає верховенство права в суспільстві. 
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Ознаки відображають загальний настрій, який проявляється в реформах, рі-
шеннях уряду, звичайному повсякденному житті громадян [1, с. 93]. 

1. Правова рівність. Відповідно до цієї ознаки, всі суб’єкти права повин-
ні працювати незалежно один від одного. Слідчий не зобов’язаний думати про 
те, що подумає прокурор – він повинен займатися розслідуванням справи, ро-
бити це чесно і сумлінно. У свою чергу співробітник прокуратури не повинен 
спиратися на думку судді, який веде справу. Його робота може базуватися 
тільки на прагненні досягти справедливості. Суддя ж у своїй роботі спирається 
на закон і примат права, а не на рішення судів вищих інстанцій або політичну 
ситуацію в країні. 

2. Правовий захист людини і громадянина. Всі люди, які проживають на 
території правової держави, мають рівні права. У ряді випадків, строго визна-
чених законом, вони можуть обмежуватися, але не більше. Наприклад: свобода 
переміщення може обмежуватися шляхом взяття під варту в разі, якщо людина 
скоїла кримінальний злочин. 

3. Права і свободи людини непорушні. Ці постулати закріплені в Євро-
пейській Конвенції про права людини, і вони не повинні порушуватися ні за 
яких обставин. Деякі з таких прав і свобод можуть обмежуватися, але тільки в 
крайньому разі. Наприклад, особа, яка боляче туберкульоз, можуть без його 
згоди направити на лікування, тому що його захворювання порушує право ін-
ших людей і представляє для них небезпеку. 

4. Пріоритет права. При вирішенні будь-якого питання право і закон стоять 
на чолі кута. Особисті відносини сторін, особливості конкретної ситуації на 
справу не впливають, якщо будь-які послаблення не передбачені в тому ж законі. 

5. Єдність права і закону. Закон – це формалізована норма права, але не 
єдина його прояв. Також право може проявлятися через звичаї, норми моралі 
та інше. Ці аспекти також необхідно враховувати, і вони не повинні суперечи-
ти один одному. 

6. Поділ влади на виконавчу, судову і законодавчу. Кожна з цих гілок 
повинна бути автономна. Крім того, кожна з гілок повинна мати незначне ор-
ганізаційний вплив на іншу, щоб уникнути сваволі. 

Правова держава — це ідеал, до якого зараз прагне більшість демокра-
тичних країн світу, в тому числі України. У такій країні немає місця свавіллю 
органів влади або порушення букви закону. Кожна людина відчуває себе за-
хищеним, а свої права — непорушними. Люди взаємно поважають один одно-
го і прагнуть до чесного життя [1, с. 99]. 

Основоположним началом права є принцип загальної рівності, тобто за-
гальної і рівної для всіх міри свободи: для держави та її органів, для окремої 
особи і колективів, для всіх громадян країни. Така формальна рівність є влас-
тивістю права, виражає таку його специфіку, як справедливість. Право у суспі-
льному житті виступає насамперед у формі законів та інших нормативних ак-
тів. Тому громадяни й організації можуть бути юридично рівними і вільними 
тільки як учасники конкретних правовідносин, тобто таких відносин, які вре-
гульовані законом, нормативними актами. 

Отже, верховенство права (закону) у суспільстві - основний принцип 
правової держави. Він зумовлює й інші його принципи, зокрема підпорядку-
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вання законові самої держави та її органів, посадових осіб, інших організацій, 
громадян, а також утвердження економічної свободи людини. Повинна дотри-
муватись незалежність правової системи, наявність багатопартійності, легаль-
на діяльність не лише урядових, а й опозиційних партій, об'єднань і рухів. 
Влада повинна розподілятися на три гілки - виконавчу, законодавчу та судову, 
які будуть стримувати й урівноважувати одна одну [2, с. 26]. 

Повинно дотримуватись суспільно-політичне представництво громадян 
на усіх рівнях державного управління, здійснювати волю народу, всезагальне, 
рівне й пряме виборче право. Політичні діячі не можуть користуватися преро-
гативами, які не надані їм законом. Правова держава характеризується якістю 
власне закону. Він повинен бути справедливим, гуманним, закріплювати не-
від'ємні природні права кожної людини: право на життя, на свободу, на особи-
сту недоторканість. Але свобода не є абсолютною. Вона допускає обмеження, 
тобто має певну міру. Ця міра повинна бути рівною для всіх. На основі грома-
дянського суспільства повинна виховуватись правосвідомість, інакше грома-
дянське суспільство не зможе підпорядкувати своїй волі державний апарат. 

Охарактеризувати правову можна як таку державу, в якій визнається 
пріоритет прав людини перед правами будь-якої спільноти, прав народу перед 
правами держави, де визначальним пунктом громадського регулювання є інте-
реси особистості, ці інтереси та гідність людей поважаються як беззаперечні 
цінності, коли авторитет сили чи майна витісняються авторитетом людяності, 
освіченості, компетентності (що не можна сказати про не правову державу, де 
такими цінностями вважаються ідеологічні настанови, політична доцільність 
або економічна вигода) [3, с. 135]. 

Сутність правової держави полягає ще й у дотриманні закону тими, хто 
перебуває при владі, у взаємній відповідальності держави та громадян один 
перед одним. Це означає, по-перше, визнання громадянами авторитету права, 
закону, законослухняність, згоду й готовність людей жити і чинити так, щоб 
не уражати інтереси інших. 

По-друге, демократизм суспільного управління у правовій державі знач-
ною мірою залежить від компетентності й кваліфікації державних управлінців. 
"Демократична правова держава - це ще й освічена, кваліфікована керівна вер-
ства населення, корпус управлінців, які дотримуються субординації з чітким 
розподілом повноважень, які виконуються не тільки завдяки постановам, а й 
через силові структури верховних органів". 

Правова держава повинна у рівній мірі відображати інтереси й потреби 
всіх шарів населення, вона має бути нейтральною у протистоянні й змаганні 
суспільно-політичних позицій, повинна забезпечувати дотримання закону ти-
ми, хто перебуває при владі [4, с. 203]. 

Демократія - не тільки участь у виборах і референдумах, а ще й доброві-
льне дотримання народом вимог та настанов існуючої влади. Правова держава 
забезпечує також і активну участь громадян у розв'язанні суспільних проблем. 
Принципи демократії та основні права та свободи громадян, які вказано у кон-
ституції, не належать відміні у звичайному порядку, як інші правові норми. 
Для внеску поправок, змін в конституції передбачено спеціальні процедури, 
більш складні, ніж при проходженні звичайного законопроекту.  
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Таким чином, знання та повага до закону є необхідною умовою форму-
вання правової держави в Україні, що в свою чергу передбачає утвердження 
принципів правової держави (які закріплені Конституцією України) у всіх 
сферах суспільного життя. 
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ДЕРЖАВА: ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ 
 
Протягом всієї історії людства мислителі і вчені намагалися зрозуміти, 

що являє собою держава, в чому її сутність, особливості, чому вона виникає і є 
необхідною суспільству, яка її юридична природа, що відрізняє її від інших 
організацій, створених людством. На ці та інші питання, пов’язані з державою 
було багато різних відповідей: деякі в чомусь збігалися, інші були абсолютно 
незалежними, оскільки були принципово протилежними одна одній. Проте, з 
урахуванням такого різноманіття поглядів становиться очевидним одне – сут-
ність поняття держави залишається нез’ясованою і в наш час. 

Держава є дуже складним соціально-політичним явищем, що тісно 
пов’язане, залежне і обумовлене економічним, політичним і культурним роз-
витком суспільства. Держава - це знаряддя, інструмент політичної влади. Дер-
жава, посідаючи особливе місце, має характерні ознаки, що відрізняють її від 
інших політичних інститутів влади. Вона на всьому історичному шляху свого 
розвитку є особливою організацією і силою, яку ніяка інша політична органі-
зація не здатна замінити. 

Незважаючи на різноманітність підходів до визначення держави, у нау-
ковій літературі традиційно склався погляд на неї як на суспільне явище, до 
структури якого входить кілька головних та кілька побічних елементів, серед 
яких ключовими є територія, населення і публічна влада [1]. 

Перш за все, держава - це єдина політична організація, яка охоплює усе 
населення країни у певних просторових межах. Територія є матеріальною ос-
новою існування держави. Причому, сама територія не породжує держави. Во-
на лише створює простір, у межах якого держава поширює свою владу на на-
селення, що мешкає тут. Територія - природна умова існування та функціону-
вання держави, її матеріальна база. У найширшому розумінні територія - це 
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простір, в межах якого здійснюється державна влада. 
Варто зазначити, що сьогодні неможливо розкрити природу держави, 

обмежуючись тільки тією територією, на якій вона розташована. Процеси гло-
балізації й міграції населення змушують державну владу все частіше врахову-
вати політичні, економічні, культурні інтереси своєї цілісності за межами вла-
сної території. Проблема просторового буття сучасної держави – це складний 
комплекс, який включає геополітичні відносини найрізноманітнішого характе-
ру: від дружніх і партнерських, до стриманих і ворожих. 

Говорячи про склад території держави, елементи, що входять до неї, по-
діляють на дві групи: 1) реальна, фактична територія, межі якої чітко визначе-
ні міжнародними договорами і внутрішнім законодавством; 2) квазі- територія, 
що постійно змінює свої розміри й конфігурацію [2, с. 6]. 

Територіальна ознака породжує громадянство - юридичний зв’язок осо-
би з даною державою, який виражається у взаємних правах і обов’язках. Гро-
мадянин держави набуває: а) обов’язок підкорятися державно-владним велін-
ням; б) право на заступництво і захист держави. Громадянство - це стійкий 
правовий зв’язок між державою та особою, який виражається в їх взаємних 
правах та обов’язках. Наявність громадянства передбачає виникнення у грома-
дянина громадянської прерогативи - групи громадянських прав, якими не у 
повному обсязі наділені негромадяни держави. До виключних прав, обумовле-
них громадянським зв’язком між державою та особою, належать: право обира-
ти та бути обраним у представницькі органи влади, право займатися визначе-
ними видами діяльності, обіймати посади в органах державної влади, 
обов’язок служити у збройних силах [3, с. 89]. 

Держава має спеціальний апарат управління - систему державних орга-
нів, що складаються з особливого розряду осіб, професіоналів з управління. 
Апарат державного управління - узвичаєна назва всієї сукупності органів ви-
конавчої влади (органів державного управління), що беруть участь у реалізації 
основних завдань і функцій держави шляхом повсякденного й оперативного 
здійснення виконавчої та розпорядчої діяльності в економічній, соціальній та 
інших сферах діяльності держави. 

У розпорядженні держави є апарат легального примусу: збройні сили, 
установи і заклади примусового характеру (армія, поліція, тюремні і виправно-
трудові установи). Апарат примусу - спеціалізовані загони озброєних людей, 
наділених повноваженнями у разі необхідності від імені держави застосовува-
ти силу для забезпечення виконання велінь та розпоряджень держави, що міс-
тяться у приписах правових норм [4, с. 116-117]. 

Правову основу діяльності держави становлять нормативно-правові ак-
ти, нормативно-правові договори та інші джерела (форми) права, що є 
обов’язковими для виконання Вона в особі компетентних органів видає зага-
льнообов’язкові юридичні норми, забезпечує їх реалізацію, тобто держава ор-
ганізує суспільне життя на правових засадах, виступаючи, таким чином, як ар-
бітр, що узгоджує індивідуальні, групові і суспільні інтереси. Вона забезпечує 
і захищає права своїх громадян, а також інших людей, що перебувають на її 
території. Без права, законодавства держава не в змозі ефективно керувати су-
спільством, забезпечувати здійснення прийнятих нею рішень. 

Суверенітет – це одна з істотних ознак держави, її можливість повнопра-
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вно здійснювати внутрішньо- та зовнішньополітичні функції, не допускати 
втручання у свою діяльність іноземних держав та інших внутрішньодержавних 
сил (організацій). Невід’ємними юридичними ознаками суверенітету є єдність, 
верховенство, незалежність державної влади [5, с. 8]. 

Держава має єдину грошову систему, офіційну систему оподаткування і 
фінансового контролю, а також такі формальні реквізити як офіційні символи: 
прапор, герб, гімн. 

Отже, держава - це суверенна політико-територіальна організація влади 
певної частини населення в соціально неоднорідному суспільстві, що має спе-
ціальний апарат управління і примусу, здатна за допомогою права робити свої 
веління загальнообов’язковими для населення всієї країни, а також здійснюва-
ти керівництво та управління загальносуспільними справами.  
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ПРИНЦИПИ ЗАКОННОСТІ І ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ В УМОВАХ 
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Сьогодні наша держава перебуває на етапі складних трансформаційних 

процесів практично в усіх сферах суспільного життя, що покликані забезпечи-
ти побудову в Україні правової, демократичної, соціальної держави. Актуаль-
ність даної теми полягає у необхідності формування науково-теоретичної ос-
нови реалізації принципу законності, як одного з фундаментальних принципів 
правової держави.  

Мета роботи полягає у дослідженні принципів законності та їх реалізації 
в умовах формування правової держави.  

Передусім слід зазначити, що законність є основою державної дисципліни 
в усіх органах державної влади. Отже, точне слідування законам та іншим вида-
ним відповідно до них і для їх виконання нормативним актам визначає стрижень 
державної дисципліни. Важливе значення і місце законності пов’язане з тим, що 
вона надає можливість правовими засобами втілювати в життя політику влади, 
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охороняє права та інтереси державних і громадських організацій, права та інте-
реси громадян, які охороняються законом, передбачаючи свідоме та обов’язкове 
дотримання і всіма установами та організаціями, і всіма членами нашого суспіль-
ства законів та інших нормативних актів [3, c.124].  

Законність означає ідею, вимогу і систему (режим) реального вираження 
права в законах держави, у законотворчості та підзаконній нормотворчості. 
Законність передбачає: – наявність реальних і обов’язкових гарантій прав і за-
конних інтересів громадян. Недопущення будь-яких проявів свавілля; – суворе 
та обов’язкове дотримання законів, рішуче припинення порушень права, від-
повідальність за правопорушення; – здійснення всіх державних владних функ-
цій відповідно до закону, а також підзаконність будь-якої соціально значущої 
діяльності. Звідси – основні вимоги законності, найважливішими з-поміж яких 
є: загальнообов’язковість права, рівність усіх перед законом, обов’язкова від-
повідальність за кожне вчинене правопорушення [6, с.18]. 

Принципи законності – це відправні засади, незаперечні засадничі вимо-
ги, які лежать в основі формування норм права і ставляться до поведінки учас-
ників правових відносин.  

Зокрема, принципами законності є такі [1, с.14]. 
1. Верховенство закону щодо всіх правових актів. Цей принцип припус-

кає виключність закону, тобто підпорядкованість закону всіх юридичних актів 
(нормативних і застосовних) відповідно до їх субординації. Конституція краї-
ни має вищу юридичну силу. Всі закони повинні відповідати Конституції, пі-
дзаконні нормативні акти – законам, причому підзаконні акти приймаються і 
діють лише тоді, коли певні суспільні відносини не врегульовані законом. 
Правозастосовні акти мають бути піднормативними, тобто відповідати норма-
тивно-правовим актам — законам і підзаконним актам. 

2. Загальність законності означає, що в суспільстві всі державні органи, 
громадські організації, комерційні об'єднання, посадові особи, громадяни пе-
ребувають під дією закону. Не може бути винятку ні для фізичної, ні для юри-
дичної особи, на яку б не поширювалисявимоги законності. 

3. Єдність розуміння і застосування законів на всій території їх дії. Закони є 
єдиними для всієї держави, всіх її регіонів. Вони висувають однакові вимоги до 
всіх суб'єктів, які перебувають в сфері їх часової та просторової дії. Єдине розу-
міння сутності і конкретного змісту законів забезпечує законність правозастосо-
вної діяльності, однаковість застосування юридичних норм до всіх суб'єктів пра-
ва. Єдність законів не виключає, а навпаки, припускає багатоманітність у правот-
ворчості і правозастосуванні. Кожний орган держави, громадська або комерційна 
організація конкретизують і застосовують закони з урахуванням свого функціо-
нального призначення і місцевих особливостей. Однак конкретизація і застосу-
вання відбуваються в рамках закону і відповідно до нього. 

4. Недопустимість протиставлення законності і доцільності.  
Не можна відкидати закон, не виконувати його, керуючись міркуваннями 

життєвої доцільності (місцевої, індивідуальної та ін.), тому що такі міркування 
враховуються в законі. Правові закони самі володіють вищою суспільною доці-
льністю. Доцільність закону означає необхідність вибору суворо в рамках закону 
найоптимальніших (таких, що відповідають цілям і завданням суспільства) варі-
антів здійснення правотворчої діяльності і діяльності з реалізації права.  
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Необхідність точного і неухильного виконання правових розпоряджень 
незалежно від суб'єктивного ставлення до них окремих осіб обумовлена пре-
зумпцією доцільності чинного закону. 

5. Невідворотність відповідальності за правопорушення означає своєчас-
не розкриття будь-якого протиправного діяння. Правоохоронні органи покли-
кані як запобігати правопорушенням, так і вести ефективну боротьбу з ними. 
У цьому полягає реальність законності – досягнення фактичного виконання 
правових розпоряджень у всіх видах діяльності і невідворотності відповідаль-
ності за будь-яке їх порушення [1, с.14]. 

Усі принципи законності працюють тільки у системній єдності, чітка і 
неухильна реалізація названих принципів може розглядатися як своєрідна про-
грама дій із зміцнення законності у сфері застосування права в умовах форму-
вання правової держави. 

На жаль, сьогодні в Україні, порушниками закону є не тільки громадяни, 
а й державні службовці, керівники органів державної влади, вищі посадові 
особи держави. Зважаючи на це, істотно посилюється проблема реалізації за-
безпечення принципів законності. Адже саме завдяки дотриманню і практич-
ному забезпеченню принципів законності відбувається трансформація право-
вих норм та їх регулятивний вплив на ті чи інші суспільні відносини. 

Отже, принципи законності – основні начала, керівні ідеї, основоположні 
вимоги, що розкривають сутність, основу змісту законності як обов’язкового 
режиму державного та суспільного життя, що забезпечують її дієвість на прак-
тиці. Дотримання принципів законності є найважливішим напрямком форму-
вання правової держави. 
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Актуальність дослідження проблематики теорії держави і права як фун-

даментальної юридичної науки зумовлена тим, що загальна теорія держави і 
права це не просто юридична дисципліна, галузь юридичної науки, а це наука, 
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яка становить собою систему знань про об’єктивні властивості держави і права 
(їх внутрішню структуру і логіку розвитку); про основні та загальні закономі-
рності виникнення, розвитку і функціонування державно-правових явищ та 
напрямки їх подальшого розвитку як у межах окремо взятої правової системи, 
так і в цілому у світі. 

Теорію держави і права називають фундаментальною наукою для решти 
юридичних наук. І це не випадково, адже «фундамент» - це основа, база, на 
досягненнях, здобутках якої «розміщуються» та розвиваються галузеві юриди-
чні науки. Тому дослідження сучасного стану теорії держави і права та перс-
пектив її розвитку в умовах євроінтеграції та реформування внутрішнього за-
конодавства, рецепції гуманістичних положень європейського права у вітчиз-
няну юридичну практику є актуальним та важливим. 

Метою даної роботи є дослідження особливостей сучасного стану теорії 
держави і права як фундаментальної юридичної науки, а також місця й ролі 
теорії держави і права в системі юридичних знань. 

Проблеми виникнення, природи, сутності держави і права, їх функціону-
вання, ролі та значення в житті суспільства, державно-правової дійсності й те-
нденцій її розвитку, політико-правових процесів і їх відображення у свідомості 
людей відносяться до числа найскладніших і ключових. Теоретичне осмислен-
ня й усвідомлення цих проблем – необхідна умова наукового управління сус-
пільними процесами. 

Кожна наука має свій предмет дослідження, під яким розуміється дослі-
джувана нею сторона об’єктивної дійсності. Іншими словами предмет науки – 
це ті явища й процеси реального світу, які досліджуються нею, на що направ-
лене наукове пізнання. Предмет теорії держави і права не є винятком. Оскіль-
ки теорія держави і права є базовою дисципліною, то питання предмета її ви-
вчення традиційно піднімаються як вітчизняними, так і зарубіжними вченими: 
О. Іваненко, М. Кельман, В. Корельський, С. Легуша, Л. Луць, Ю. Оборотов, 
Н. Пархоменко, О. Скакун, Ю. Шемшученко та інші. Але, оскільки юридична 
наука розвивається, враховуються наукові здобутки вчених інших країн світу, 
більш важливими стають загальнолюдські цінності тощо, - все це має знайти 
своє відображення і в предметі теорії держави і права. 

Теорія держави та права – це загальнотеоретична, фундаментальна юри-
дична наука, що вивчає сутнісні властивості, загальні закономірності виник-
нення, розвитку і функціонування держави та права, інших пов’язаних з ними 
явищ суспільної дійсності, а також здійснює інтеграцію юридичних наук у 
єдину систему та їх методологічне забезпечення [1, с. 18]. 

Як фундаментальна юридична наука теорія держави і права вивчає дер-
жаву і право як самостійні та відносно автономні явища, в їх єдності та органі-
чному зв’язку, взаємній і соціальній обумовленості. Формулюючи базові юри-
дичні поняття та категорії, розглядаючи загальні положення про державу і 
право, а також соціальні, ідеологічні передумови їх виникнення і розвитку, те-
орія держави та права посідає чільне місце в системі юриспруденції. Вона на-
дає найширші за обсягом і найглибші за змістом знання про державно-правові 
явища, причини та умови їх виникнення, а також напрямки розвитку з ураху-
ванням вимог сьогодення. Власне формування юридичних знань починається з 
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теорії держави і права. Не маючи безпосереднього відображення у юридичних 
нормах, положення теорії держави і права створюють можливості для інтегра-
ції теорії з практикою [3, с. 7].  

Теорія держави та права виявляє й пояснює загальні та специфічні законо-
мірності виникнення, розвитку і функціонування держави та права. Їх можна на-
звати фундаментальними закономірностями, оскільки вони властиві різноманіт-
ним державам та їх правовим системам. Наприклад, «людина – право – держава» 
є закономірним системоутворюючим зв’язком, без якого неможливе законодавче 
закріплення та державне забезпечення прав і свобод людини [4, с. 10].  

Водночас, теорія держави та права використовує не лише власні наукові 
надбання, але й застосовує в узагальненому вигляді наукові здобутки інших 
юридичних наук, що вивчають різні аспекти державно-правової дійсності. Ви-
ступаючи стосовно галузевих і спеціальних юридичних наук узагальнюючою та 
спрямовуючою наукою, теорія держави та права потрібна також для розроблення 
достатньо вузьких проблем, що стоять перед цими науками. Вона синтезує ви-
сновки галузевих знань, залучає їх до арсеналу власних наукових ідей. Тому 
здійснювана нею інтеграція юридичних наук сприяє їх взаємозбагаченню, а зага-
льна картина державно-правової дійсності стає більш цілісною [6, с. 32-33]. 

Особливу роль виконує єдиний для всієї юриспруденції понятійно-
категорійний апарат, що формується, удосконалюється та вивчається теорією 
держави та права [7, с. 10]. 

Наукові дослідження, проведені в межах теорії держави та права, мають 
теоретичний, методологічний, прогностичний і міждисциплінарний характер. 
Виступаючи стосовно галузевих і спеціальних юридичних наук як узагальню-
юча і спрямовуюча наука, теорія держави і права потрібна для розроблення 
достатньо вузьких проблем, які стоять перед цими науками. Вона синтезує і 
систематизує висновки галузевих знань, включаючи їх до арсеналу власних 
наукових ідей. Однак це не означає, що висновки теорії обмежуються сукупні-
стю вказаних ідей. У той час, як галузеві юридичні науки акцентують увагу на 
сучасній державно-правовій практиці, на чинному праві, то дослідження теорії 
держави і права аж ніяк не обмежені у просторі і часі. Тому здійснювана нею 
інтеграція даних усіх юридичних наук сприяє їх взаємозбагаченню, а загальна 
картина державно-правової дійсності стає правильнішою і цілісною. Разом з 
тим вирішення багатьох проблем юридичної практики, реформування суспіль-
них відносин, забезпечення законності дій різних суб’єктів права, вдоскона-
лення механізму правового регулювання одержують адекватне, об’єктивне на-
укове обґрунтування [8, c. 8]. Для теорії держави та права властивий високий 
рівень наукових узагальнень, вона містить положення, що утворюють теорети-
чну і методологічну базу (фундамент) юриспруденції, об’єднує юридичні нау-
ки в єдину, цілісну, внутрішньо узгоджену систему.  

Таким чином, теорія держави та права в системі юридичних наук є фун-
даментальною, методологічною юридичною наукою, визначає загальні та спе-
цифічні закономірності виникнення, розвитку і функціонування державнопра-
вових явищ, генерує загальноправові принципи, методику осмислення окре-
мих сфер правової дійсності, розробляє юридичну термінологію загальнонау-
кового використання. Основні тенденції світового та вітчизняного суспільного 
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розвитку, стратегія інтеграції України у європейську спільноту, поглиблення 
відповідних державних і правових трансформацій зумовили появу нових оріє-
нтирів, стандартів та цінностей, що мають бути осмислені з позицій наукового 
пізнання та знайти своє відображення у правових нормах. Теоретичною осно-
вою відповідних процесів є наукові дослідження теорії держави і права. 
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УТВЕРДЖЕННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУЛЬТУРНИХ 
ПРАВ ГРОМАДЯН 

 
Сьогодні культурні права займають особливе місце в житті кожної лю-

дини і держави. Адже зазначені права забезпечують можливості вільного ду-
ховного розвитку особистості і суспільства та, в цілому, визначають рівень ро-
звитку країни.  

Під культурними правами розуміють комплекс конституційних прав і 
свобод, що забезпечують можливості вільного духовного розвитку людини і 
громадянина за рахунок доступу до духовних здобутків свого народу і всього 
людства, їх засвоєння, використання й участі у подальшому їх розвитку [1].  

Культурні права й свободи є самостійною групою конституційних прав 
та свобод людини і громадянина в системі прав, що охоплюють різні соціальні 
та особисті права. Серед них – права на освіту, творчу й наукову діяльність, 
участь у культурному житті та користування закладами культури, доступ до 
культурних цінностей, використання результатів науково-технічного прогресу, 
право на інформацію. 

Згідно з Міжнародним пактом про економічні, соціальні та культурні права 
1966 р., Україна визнає право кожної людини на участь у культурному житті. 
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В українському законодавстві право на участь у культурному житті за-
кріплено у Конституції України 1996 р., Законі України «Про культуру» 1992 
р., інших нормативно-правових актах. Так, ст. 53 Конституції України перед-
бачає право кожного на освіту. 

Право громадян на освіту забезпечується: 
• розгалуженою мережею навчально-виховних закладів, які можуть бу-

ти як державними, так і приватними; 
• системою наукових установ, закладів підвищення кваліфікації та пе-

репідготовки кадрів; 
• відкритим характером навчально-виховнихзакладів; 
• створення умов для вільного вибору профілю навчання відповідно до 

їх інтересів та уподобань; 
• різними формами навчання - очною, заочною, й дистанційною [3, с. 

30]. 
У ст. 54 Конституції України визначаються зміст свободи творчості і 

права на результати інтелектуальної, творчої діяльності та їх гарантії. Відпові-
дно до цієї статті, громадянам гарантуються: 1) свобода літературної, худож-
ньої, наукової і технічної творчості; 2) захист інтелектуальної власності, їхніх 
авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв’язку з 
різними видами інтелектуальної діяльності; 3) право на результати їхньої інте-
лектуальної, творчої діяльності. При цьому Конституція забороняє будь-яке 
використання або поширювання цих результатів без згоди їх власників, за ви-
нятками, встановленими законом. З цього випливає , що наукова і науково-
технічна діяльність є інтелектуальною творчою діяльністю, спрямованою на 
одержання і використання нових знань [4]. Свобода літературної, художньої, 
наукової і технічної творчості має загальний характер, тобто цією свободою 
володіють усі громадяни, а не тільки особи творчих професій.  

Отже, держава гарантує свободу творчості та вільний вибір діяльності у 
сфері культури. 

Згідно із ст. 6 Закону України «Про культуру» громадяни мають право на: 
• свободу творчості; 
• вільний вибір виду діяльності у сфері культури, засобів і сфер засто-

сування творчих здібностей, самостійне розпорядження своїм твором; 
• провадження творчої діяльності самостійно або з використанням будь-

яких форм посередництва; 
• створення закладів культури недержавної форми власності різних на-

прямів діяльності та організаційно-правових форм; 
• об’єднання у творчі спілки, національно-культурні товариства, центри, 

фонди, асоціації, інші громадські організації у сфері культури; 
• збереження, розвиток, пропагування культурної, мовної самобутності, 

традицій, звичаїв та обрядів; 
• захист прав інтелектуальної власності, зокрема авторського права і 

суміжних прав; 
• доступ до культурних цінностей, культурної спадщини і культурних 

благ; 
• здобуття культурно-мистецької освіти. 
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Поряд із правами законодавство передбачає стосовно до громадян і деякі 
обов’язки у сфері культури:  

• дотримуватися вимог законодавства щодо провадження діяльності у 
сфері культури;  

• дбати про збереження народних традицій і примноження національно-
го культурного надбання, сприяти охороні культурної спадщини;  

• поважати культуру, мову, традиції, звичаї та обряди Українського на-
роду;  

• піклуватися про естетичне виховання і культурний розвиток дітей, 
прилучення їх до цінностей вітчизняної та світової культури. 

У межах закону, держава забезпечує працівникам сфери культури певні 
соціальні гарантії. Також, держава зобов’язується вживати заходів для охоро-
ни, розвитку і поширення досягнень науки та культури та заохочувати розви-
ток міжнародних контактів та співробітництва у науковій та культурній галу-
зях. Одним із головних обов’язків держави є повага свободи, що безумовно 
необхідна для наукових досліджень і творчої діяльності.  

Таким чином, культурні права – це права, що забезпечують можливості 
вільного духовного розвитку особистості і суспільства. Основні з них: право 
на освіту, на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови, на свободу 
літературної, художньої , наукової діяльності і творчості, на користування до-
сягненнями науки і техніки , культурними й історичними надбаннями народу 
та світової громадськості. Відповідно до національного законодавства держава 
гарантує своїм громадянам забезпечення та реалізацію зазначених культурних 
прав. Особи, винні у їх порушенні, несуть дисциплінарну, цивільну, адмініст-
ративну та кримінальну відповідальність відповідно до законодавства. 
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НОРМА ПРАВА В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ НОРМ 
 
Актуальним питанням в юриспруденції є систематизація соціальних 

норм. Системна цілісність усіх видів соціальних норм забезпечує належне ре-
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гулювання життєдіяльності суспільства. Особливу роль у ньому відіграють 
норми права. 

В межах даної роботи, спробуємо проаналізувати норми права і як вид 
соціальних норм, і як структурний елемент системи права.  

Кожне суспільство має регулювати відносини між людьми, здійснювати 
охорону і захист таких відносин. Таке регулювання і охорона суспільних від-
носин здійснюється за допомогою соціальних норм. У цілому соціальні норми 
створюють цілісну систему регуляторів, за допомогою яких здійснюється 
вплив на свідомість та поведінку суб’єктів. Багатогранність соціального життя 
спричиняє різноманіття соціальних норм, як регуляторів суспільних відносин 
[1, с.134]. У системі таких норм норми права посідають провідне місце.  

Слово «норма» в перекладі з грецького означає правило поведінки. Але 
кожен знавець права може трактувати цей термін по-своєму. М. Козюбра зазна-
чає: «норма права – це закріплене у джерелах права і відтворюване в поведінці 
суб’єктів права правило загального характеру, що визначає стандарт належної чи 
дозволеної поведінки або наслідки його порушення, ефективна дія якого забезпе-
чується державою». С. Алексєєв визначав: «норма права – це правило поведінки, 
що походить від держави і охороняється нею та надає учасникам суспільних від-
носин цього виду юридичні права і покладає на них юридичні обов’язки». П. Ра-
бінович вважає: «юридична норма це формально обов’язкове загальне правило 
поведінки, яке встановлюється або санкціонується державою з метою регулю-
вання суспільних відносин і забезпечується її організаційною, виховною та при-
мусовою діяльністю». С. Бобровник зазначає: «норма права - загальноо-
бов’язкове, формально визначене, встановлене чи санкціоноване державою пра-
вило поведінки , що забезпечує регулятивний вплив держави на суспільство шля-
хом надання суб’єктам певних прав та покладення обов’язків, охороняється та 
гарантується державою, можливістю примусового впливу» [2, с.16]. 

Розглядаючи право у системі соціальних норм, можна сказати, що воно 
пов’язано з усіма його складовими. Звʼязок права і моралі визначається в тому, 
що право базується на нормах моралі, ґрунтується на них. Деякі дослідники 
навіть вважають, що право є юридично оформленою мораллю, тобто більшість 
правових норм є водночас нормами моралі. Щодо політичних норм то у про-
цесі розвитку суспільних відносин політика є одним із чинників формування 
права. Право має закріплення в законодавстві, яке виражає державну політику. 
А законодавство встановлює правові форми здійснення політики. Щодо особ-
ливостей взаємодії правових норм і норм релігійного права, вони визначають-
ся тією мірою, якою релігійні норми визнаються обов’язковими у тій чи іншій 
державі і забезпечуються з її боку примусом щодо їх виконання. Корпоративні 
норми поступаються правовим за сферою дії, обов’язковістю, юридичною си-
лою, але вони є важливими задля функціонування суспільства, адже поширю-
ють свій вплив поза межі правового регулювання [3, с. 164-172]. 

Тобто можна стверджувати, що норма права безперечно пов’язана з усі-
ма соціальними нормами, і в сукупності вони здійснюють регулювання суспі-
льних відносин. 

Якщо розглядати норму права як особливий вид соціальних норм, то ва-
рто звернути увагу на її особливості. Вони проявляються в соціальній цінності 
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права, функціях і ознаках. Правові норми регулюють найважливіші економіч-
ні, політичні й соціальні відносини, складаються історично. Вони обумовлю-
ються конкретними суспільно-економічними умовами суспільного розвитку. 

Щодо ознак, то на відміну від інших, норми права офіційно встанов-
лені або санкціоновані державою, формально визначені в законах та підза-
конних актах, загальнообов’язкові для всіх суб’єктів, забезпечуються засто-
суванням державного примусу. В них закріплюються права і обов’язки 
суб’єктів [4, с.113]. 

Отже, норма права це складне поняття, яке потребує всебічного дослі-
дження. В системі соціальних норм норма права посідає особливе місце, взає-
мопов’язана з усіма іншими видами соціальних норм, що забезпечує ефектив-
не регулювання суспільних відносин. 
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ПОНЯТТЯ ПРАВОВОЇ ПОВЕДІНКИ 
 
Одним із видів людської діяльності є поведінка людини, яка перш за все 

спрямована на безпосереднє задоволення її потреб та досягнення певних осо-
бистих інтересів, а також зайняття відповідальною позицією у сфері суспіль-
них відносин. Поведінка людей має різні форми виразу, мотиви, цілі, наслідки, 
вона може регулюватися нормами права або поза сферою правового регулю-
вання.  

Поведінка людей, що регулюється нормами права, зумовлює виникнення 
правової поведінки [1, с. 161]. 

У суспільних науках є чимало визначень цього поняття. Не розглядаючи 
їх, зазначимо, що в теорії права вирізняють кілька аспектів, а саме:  

- поведінка включає деякі особливості діяльності та спілкування;  
- поведінка характеризує лише такі діяльність і спілкування, які зовні ви-

являють внутрішній стан людини;  
- поведінка має бути соціально значущою;  
- явище мусить бути виявлене зовні та зафіксоване органами інших су-

б'єктів відчуття;  
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- поведінка обов’язково повинна контролюватися волею людини. 
Право регулює відносини у суспільстві шляхом впливу на поведінку 

конкретних осіб, яка складає зміст цих відносин. Поведінка у сфері правового 
впливу, тобто врегульована правом, або правова поведінка, стає юридично 
значущою і входить до предмету вивчення юридичної науки. 

Діяльність та вчинки людей ми сприймаємо та оцінюємо з урахуванням 
їхньої соціальної значущості, корисності чи шкоди їх наслідків для суспільст-
ва. У правовій системі суспільства право, яке є критерієм оцінки цих вчинків 
як соціально корисних чи шкідливих. Нормативно-правові акти становлять си-
стему юридичних нормативів, які забезпечуються державою, виступають фор-
мально-обов’язковим критерієм оцінки будь-якої поведінки як юридично зна-
чущої або як юридично індиферентної. Будь-яка юридично значуща поведінка 
суб’єктів права (індивідуальних чи колективних) є правовою: вона передбаче-
на нормами права і тягне за собою юридичну оцінку і юридичні наслідки (по-
зитивні або негативні). Тобто, правова поведінка – це соціальна поведінка осо-
би (дія або бездіяльність) свідомо вольового характеру, яка є врегульованою 
нормами права і спричиняє юридичні наслідки. Юридичне нейтральна поведі-
нка не є правовою. Правова поведінка – форма вияву свободи особи. 

Для глибшої характеристики правової поведінки треба розглянути її 
об’єктивні та суб’єктивні ознаки. Виділяють такі ознаки правової поведінки: 

1) має соціальне значення як соціально корисна (правомірна поведінка) 
або як соціально шкідлива (правопорушення), що позначається на стані суспі-
льних відносин у ході соціального розвитку; 

2) має зовні виражений характер у вигляді дії або бездіяльності; 
3) має свідомо вольовий характер, тобто припускає усвідомлення обста-

вин і можливість здійснювати волю: спрямовувати свою поведінку і керувати 
своїми вчинками; 

4) регулюється правовими нормами, що містяться в текстах правових ак-
тів, які або прямо описують умови і ознаки правових вчинків, або передбача-
ють будь-які заходи моделювання правової поведінки. Це відрізняє правову 
поведінку від інших типів соціальної поведінки; 

5) має властивість спричиняти юридичні наслідки, оскільки пов’язана з 
реалізацією суб’єктом своїх інтересів (досягнення особистих цілей, задоволен-
ня потреб, зазнання певних втрат); 

6) реакцією держави на результати правової поведінки (стимулювання, 
охорона соціальних корисних дій або вжиття заходів юридичної відповідаль-
ності за соціальне шкідливі дії) [2, с. 216]. 

Правова поведінка має свою структуру, яка включає такі елементи. 
Суб’єкт правового вчинку – фізична чи юридична особа (орган держави, 

громадське об’єднання тощо), визнані дієздатними та деліктоздатними (тобто 
здатними здійснювати свої права й обов’язки, нести юридичну відповідаль-
ність). 

Суб’єкти правового вчинку – суб’єкти, за якими визнається здатність ус-
відомлювати і скеровувати свої дії (тобто правоздатні особи). 

Суб’єктивна сторона правового вчинку – відображує внутрішнє ставлен-
ня суб’єкта до свого діяння та його наслідків. 

Суб’єктивна сторона правового вчинку – частина правосвідомості 
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суб’єкта, пов’язана безпосередньо з фізичною формою діяння. 
Об’єкт правового вчинку – це явища навколишнього середовища, на які 

спрямовані діяння.  
Об’єктом правового вчинку виступають суспільні відносини, соціальні 

цінності. Об’єктивну сторону правового вчинку утворюють ті складові, що ха-
рактеризують форму його зовнішнього виразу: діяння (дія чи бездіяльність, за-
соби і т. ін.), суспільне значущі наслідки (корисні чи шкідливі), причинний 
зв’язок між діянням і його наслідком [2, с. 218].  

Правомірна поведінка – це суспільно-необхідна, бажана і допустима з 
точки зору інтересів громадянського суспільства поведінка індивідуальних чи 
колективних суб’єктів, яка полягає в дотриманні (виконанні, використанні) 
норм права, що охороняються і гарантуються державою. 

Зловживання правом – це особливий вид правової поведінки, що полягає 
у використанні громадянами своїх прав у недозволені способи, що суперечать 
призначенню права, внаслідок чого завдаються збитки (шкода) окремій особі, 
суспільству, державі. 

Правопорушення – це суспільно небезпечне або шкідливе неправомірне 
(протиправне) винне діяння (дія або бездіяльність) деліктоздатної особи, яке 
спричиняє юридичну відповідальність [2, с. 217] 

Отже, будь-яка юридично значима поведінка суб’єктів права є правовою, 
оскільки вона перебуває в сфері правового впливу. Правова поведінка служить 
формою вияву свободи особи, найважливішою формою існування будь-якої 
професійної діяльності, здійснюваної в державі.  

У правовій поведінці реалізується свобода людського спілкування, задо-
волення різноманітних інтересів особи. Дії громадян, посадовців, державних, 
суспільних і приватних організацій – всіх суб’єктів права будуть правомірни-
ми тоді, коли вони відповідають встановленим у нормах права дозволам. 
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СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО» 
 
Поняття «громадянське суспільство» почало формуватись з давніх давен. 

Формувалось протягом тривалого історичного періоду, викристалізовуючись 
із архаїчних інститутів, які з розвитком пристосовувались до потреб суспільст-
ва, структура якого поступово ускладнювалася.  



360 

У сучасному розумінні громадянське суспільство існує незалежно від дер-
жави, є системою самостійних суспільних інститутів та відносин, але з іншого 
боку наявні права та свободи у такому суспільстві мають якимось чином забезпе-
чуватися. Або іншими словами повинен існувати такий інститут, який би забез-
печував належне їх дотримання і рівень розвитку. Саме тому невід’ємною части-
ною громадянського суспільства має стати правова держава [1, с.8]. 

Громадянське суспільство – це спільність усіх вільних громадян, їх 
об’єднань та асоціації, що мають рівні можливості бути власником, взаємоді-
ють між собою та державою в цілому на основі права та демократії, реалізую-
чи різні соціальні, економічні та інші інтереси і потреби. 

Громадянське суспільство – це продукт взаємодії особисто вільних інди-
відів, що утворився без державного втручання.  

У структурному відношенні громадянське суспільство – це сукупність 
вільних індивідів, недержавних об’єднань громадян і сфера відносин між ни-
ми, незалежна від держави. Воно включає такі компоненти:  

•  вільні, рівноправні, самостійні індивіди. Основною фігурою грома-
дянського суспільства є людина як особистість та її приватні інтереси і потре-
би, вільна реалізація, яких проходить поза державним контролем; 

•  недержавні об’єднання індивідів. З одного боку, в громадянському 
суспільстві кожен має можливість задовольнити одвічний потяг людини до 
спілкування – за віковими, інтелектуальними, економічними, спортивними, 
релігійними, політичними інтересами. З іншого боку, економічна і соціальна 
сфера життєдіяльності людини знаходять себе саме завдяки функціонуванню 
громадянського суспільства; 

•  суспільні відносини між індивідами та їх об’єднаннями, що розвива-
ються на основі рівності та самоврядування [3, с.111]. 

Громадянське суспільство має ряд ознак:  
•  людина, її інтереси, права і свободи є основною цінністю громадянсь-

кого суспільства: індивід є незалежним від держави; людина не знаходиться 
під контролем сім’ї та інших інститутів громадянського суспільства; людина 
самостійно обирає сферу професійної самореалізації на основі власних уподо-
бань; людина самостійно формує та проявляє свої політичні переконання; пра-
ва і свободи людини визнаються, дотримуються та гарантуються державою; 

•  відкритість громадянського суспільства: інформаційна свобода; сво-
бода думки і мови; свобода освіти та виховання; свобода пересування в межах 
країни та можливості виїзду за кордон;  

•  плюралізм громадянського суспільства: наявність різних суспільних 
груп; вільна конкуренція між політичними силами в боротьбі за державну вла-
ду; відсутність визнання жодної ідеології як обов’язкової;  

•  самоуправління громадянського суспільства;  
•  наявність правової держави [4, с. 64]. 
Громадянське суспільство є одним із найважливіших ціннісних і культу-

рологічних феноменів сучасного суспільства, тому стосовно нього існує вели-
ке розмаїття поглядів, більшість з яких зводиться до основних трьох напрямів:  

•  у громадянському суспільстві вбачається найбільш якісний етап роз-
витку людського суспільства, а держава розглядається як складова такого сус-
пільства;  
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•  громадянське суспільство виступає механізмом, що поєднує особу, її 
інтереси й потреби та державу як політичну організацію суспільства; 

•  громадянське суспільство і держава сприймаються як окремі елемен-
ти суспільної структури із неоднозначним співвідношенням (зокрема вони 
можуть розглядатися чи як рівноправні партнери, чи як нейтральні щодо один 
до одного елементи, чи як антагоністичні структури) [6, с.39]. 

Звідси й розмаїття головних акцентів у поширених визначеннях грома-
дянського суспільства, зокрема це його розуміння передусім як: 

•  суспільства, в якому пріоритет віддається інтересам людини;  фор-
ми прояву непримусової людської солідарності;  

•  системи недержавних інститутів, що охоплюють усі сфери суспільно-
го життя і є своєрідним регулятором свободи людини; 

•  сфери самовиявлення і самореалізації потреб та інтересів вільних ін-
дивідів, щодо якої не припускається довільне втручання держави;  

•  системи специфічних суспільних відносин, що чинять визначальний 
вплив на державну владу та протидіють їй у разі посилення авторитарних тенде-
нцій; сукупності позадержавних суспільних відносин та асоціацій (об’єднань), 
що виражають різноманітні інтереси і потреби членів суспільства [6, с.39]. 

Функціональним проявом громадянського суспільства слід вважати таку 
діяльність його інститутів, яка спрямована на утвердження і захист головних со-
ціальних цінностей, випровадження та оптимізацію інституційних механізмів 
демократії, а також політико-правових засад її утвердження й удосконалення. 
Причому власне в такому вимірі свого буття громадянське суспільство сформу-
валось одночасно і як політичне співтовариство [6, с.40]. Особливістю такого фу-
нкціонування в Україні є значний розрив між формальною та неформальною 
участю. З одного боку, значна кількість українців бере участь в демонстраціях, 
страйках та інших формах неполітичної громадянської дії. З іншого боку, рейти-
нги неформальної участі не віддзеркалені у рейтингах членства в організаціях 
громадянського суспільства [2, с.44]. Іншими словами можна сказати, що в дано-
му випадку держава і громадянське суспільство є рівнозначними елементами су-
спільства взагалі. Крім того, суспільство функціонує на засадах демократії і пра-
ва, тобто право може регулювати порядок утворення і функціонування структур-
них елементів громадянського суспільства, однак безпосередньо закон не регу-
лює відносини між людьми, що входять до зазначених елементів, а саме різнома-
нітні об’єднання громадян, масові рухи тощо [5, с.137]. 

Отже, громадянське суспільство неможливо розглядати, не зіставляючи з 
правовою соціальну державою. Взаємозалежність правової держави і громадян-
ського суспільства полягає в тому, що правова держава є формою організації 
громадянського суспільства, невід’ємною умовою його стабільності і розвитку. 
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СКЛАД, СТРУКУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 

 
Звернувши увагу на побудову правових держав на пострадянському про-

сторі із введенням сучасних демократичних норм суспільного розвитку, можна 
зрозуміти, що в державах, які мають республіканській устрій проблема органі-
заційної структури парламенту, як гілки влади є досить актуальною. 

В сучасній представницькій демократії існує багато недоліків, які існу-
ють через дифузію влади, яка в свою чергу виражається у нечіткому розмежу-
ванні у вищих органах влади своїх повноважень. В результаті чого виникають 
спірні та кризові ситуації. Тому необхідно звернути увагу на особливу потріб-
ність у стабільності та чіткості системи державної влади [1, с 114-115]. 

Парламент – це один із центральних механізмів стабільності держави, бо 
парламент є легітимною основою установчої влади народу [1, с. 114-115]. 

Красногор О. В., який є одним із багатьох дослідників теми організацій-
ної структури парламенту констатував, що саме парламент, або іншими слова-
ми Верховна Рада, є єдиним загальнонаціональним, безперервно діючим, коле-
гіальним виборним органом законодавчої влади, який втілює представництво 
народних інтересів у порядку і межах визначних Законами України та Консти-
туцією України [2, с. 130]. 

Якщо зробити аналіз останніх досліджень і публікацій, то побачимо, що 
напрацювання вітчизняних конституціоналістів (А. Георгіца, В. Журавського, 
Л. Кривенко, В. Погорілко, В. Шаповала) присвячені ролі парламенту, біль-
шою мірою зорієнтовані на розкриття його внутрішньої будови та відносин з 
іншими органами влади, забезпеченні стабільності державного управління [3, 
с.189]. Ми ж звернемо нашу увагу на нормативно-правовому регулюванні ор-
ганізаційної структури Верховної Ради України.  

Конституційний склад Верховної Ради України та її структура визнача-
ються Конституцією України, Законами України «Про Регламент Верховної 
Ради України» від 10 лютого 2010 року, «Про статус народного депутата Укра-
їни» від 17 листопада 1992 року, «Про комітети Верховної Ради України» від 4 
квітня 1995 року та іншими нормативно-правовими актами. 

Відповідно до ст. 76 Конституції України конституційний склад Верхов-
ної Ради України становить 450 народних депутатів, які обираються на основі 
загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування 
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строком на 5 років. Щоб стати народним депутатом України, треба на момент 
виборів досягти двадцяти одно річного віку, проживати на території України 
протягом останніх 5 років та мати право голосу. Депутатом не може стати кан-
дидат, який має судимість, або якщо вона не погашена і не знята в установле-
ному порядку. Конституція та Закони України визначають повноваження де-
путатів на строк – 5років [4]. 

Структурно – змістовна характеристика парламенту розкриває моно – і бі-
камерну побудову парламенту, надає уявлення як впливає процедура формування 
палат на обсяг повноважень, структуру керівних органів, об’єднань депутатів, 
комісій та на спеціалізовані органи контролю за найбільш важливими сферами – 
захистом прав людини і громадянина та фінансовою безпекою держави [5, с. 14.] 

З того часу як 28 червня 1996 р. була прийнята Конституція України, 
структура парламенту змінилася. Структура Верховної Ради України сьогодні 
– це її внутрішня будова, куди входять: Голова Верховної Ради України, пер-
ший заступник Голови Верховної Ради України, заступник Голови Верховної 
Ради України, комітети Верховної Ради України, Рада голів комітетів Верхов-
ної Ради України, лічильна комісія Верховної Ради України, тимчасові спеціа-
льні комісії Верховної Ради України, тимчасові слідчі комісії Верховної Ради 
України, спеціальна тимчасова слідча комісія Верховної Ради, депутатські 
фракції у Верховній Раді України, погоджувальна рада депутатських фракцій, 
найстаріший за віком депутат у Верховній Раді України. 

Засідання Верховної Ради України веде Голова. Також він організовує 
роботу, підписує різні акти, які приймалися Верховною Радою України, а та-
кож координує всю діяльність органів парламенту. Коли відбувається певні ві-
дносини Верховної Ради України з органами влади інших держав, то голова 
Верховної Ради є представником від України. Також на голову Верховної Ради 
покладається організаційна робота апарату Верховної Ради України [2, с.132]. 

Так сталося, що комітети Верховної Ради України охоплюють велику зону 
профільних питань і тому в складі комітетів, формуються підкомітети. Вони пот-
рібні для законодавчої діяльності та для вирішення вузьких питань щодо здійс-
нення парламентського контролю. Така структура комітетів допомагає оптимізу-
вати їх діяльність та будує додаткові механізми контролю в центрі самого комі-
тету, коли відбувається контроль за нормопроектною діяльністю [2, с.132]. 

В Конституції України також передбачена діяльність тимчасових спеціа-
льних та тимчасових слідчих комісій парламенту, для того щоб розглядати пи-
тання та вирішувати справи, які мають великий суспільний інтерес. Діяльність 
цих комісій може мати серйозні політичні та правові наслідки. Це може бути 
ініціювання питання про відставку Кабінету Міністрів України і тому подібне. 
Тому в Конституції України чітко зазначено, що закон встановлює організацію 
і порядок діяльності комітетів, підкомітетів та тимчасових спеціальних та слі-
дчих комісій [2, с.132]. Аналіз напрямків діяльності комітетів і комісій у стру-
ктурі Верховної Ради України свідчить, що діяльність комітетів Верховної Ра-
ди України спрямована на виконання таких основних функцій, як законопрое-
ктна, організаційна та контрольна [2, с.133]. 

У висновку слід зазначити, що Верховна Рада України є виборним коле-
гіальним органом ефективність діяльності якого значно залежить як від її 
складу, так і від структури.  
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АФІНСЬКА ФОРМА ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ 
 
Дослідження виникнення держави являється одним із ключових у теорії 

держави та права. Тему виникнення держави досліджували багато вчених в рі-
зні часи, особливо можна виділити таких як, Платон, Арістотель, Аврелій Ав-
густин, Фома Аквінській, Нікколо Макіавеллі, Бенедікт Спіноза, Томас Гоббс, 
Джон Локк, Жан-Жак Руссо, Жозеф Артюр де Гобино, Фрідріх Ніцше, К. 
Маркс, Фрідріх Енгельс та ін. 

На прикладі Афінської держави ми маємо на меті показати процес кла-
сичної форми виникнення держави. На початку варто зазначити, що виник-
ненню держави слугували певні причини, які поділялися на дві групи, загальні 
та особливі, а особливою причиною виникнення Афінської держави була бо-
ротьба інтересів конфліктуючих груп, які становили категорію основних кла-
сів суспільства.  

Афіни це класична, або іншими словами «чиста», форма виникнення 
держави, повністю без втручання із зовні. Першим етапом до створення дер-
жави були реформи Тезея. А завершили весь довгий процес становлення, ре-
форми Солона і Кліфсена. Війна між родовою аристократією та простим наро-
дом закінчилась перемогою останнього і в результаті чого утворилась рабо-
власницька держава в Афінах. Форма була демократична республіка [1, с. 46]. 

В кінці ІІ тис. до н.е. чотири групи племен жили на території Аттики. Це 
була область Греції, де пізніше з’явилася Афінська держава. Ці племена мали 
свої народні збори, раду старійшин та виборного вождя, який називався бази-
левс. Люди перейшли до виробляючої економіки з індивідуалізацією праці, що 
призвело до поділу землі общин на ділянки зі спадковим володінням сімей. 
Також призвело до поширенню майнової диференціації, почалося поступове 
виділення родової верхівки і зубожіння маси вільних общинників. Багато з них 
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могли перетворитися у фетів–батраків, які могли потрапити в рабство через 
борг. Через розвиток ремесла та торгівлі, весь цей процес почав прискорюва-
тися і цьому сприяло також приморське положення Афін. Першими власника-
ми рабів стали багаті сім’ї [2, с. 74]. 

Пізніше відбулося об’єднання чотирьох племен Аттики під єдиною вла-
дою і для цього були свої передумови: 

- через географічне положення, необхідне було пристосувати господа-
рювання до умов навколишнього середовища; 

- коли відбувся перехід до виробляючої економіки, почалося виснажен-
ня місцевих природних ресурсів; 

- поява міжплемінних контактів, в результаті чого зменшення кровно 
родинних зав’язків і асиміляція родів та племен; 

- регулювання конфліктів, які виникали поза племінними рамками. 
Важливим етапом становлення Афінської держави вважають реформи 

Тезея, який був для них місцевим героєм. Результатом цих реформ вважають 
зміни, які почалися протягом ряду століть і закінчились до VIII ст. до н.е. Сі-
нойкізм була однією з реформ, іншими словами, це об’єднання племен, які 
проживали на території Афін в єдиний народ. Передумови об’єднання я описав 
до цього. Афінський поліс вже стає територіальною формою політичної орга-
нізації суспільства, яке потребувало централізованого управління суспільними 
справами, регулювання зовнішніх відносин і т.д. Почали виникати нові конф-
лікти серед населення різних классів, або точніше між заможними та бідними. 
Ці конфлікти створили фундамент для заснування нових механізмів влади [3]. 

Евпатриди почали поступово обмежувати владу базилевса, завдяки сво-
єму багатству та виключному праву займати громадські посади. Функції бази-
левса переходили до людей, які очолювали посаду архонта, які вибирались з 
евпатридів. Спочатку архонт була довічною посадою, а пізніше її обмежили 
десятирічним терміном. В VII ст. до н.е. люди почали обирати обмежену кіль-
кість архонтів, а саме дев’ять. Обиралися вони на один рік. Колегія взяла на 
себе військові, релігійні та судові функції базилевса, але пізніше колегія взяла 
на себе повний контроль над справами держави [2, с. 75]. 

К VI столітті до н.е. в державі починає виникати дуже складна обстанов-
ка. Через товарно-грошові відносини процес соціального розшарування все 
прискорювався, зростала кількість бідняків фетів і т.д. І на допомогу держави 
прийшов Солон з низкою своїх реформ які стали необхідним та дуже важли-
вим етапом в державотворенні Афінів. Солон провів боргову реформу – сиса-
хфію та анулював всю заборгованість бідняків. Також з ним пов’язана цензова 
реформа. Вона була потрібна для знищення спадкових привілеїв знаті. А за 
майновою ознакою, Солон поділив громадян на чотири розряди. Пізніше Со-
лон заснував новий судовий орган – геліея, де міг бути обраний будь-який 
афінський громадянин, не зважаючи на його майновий статус. А також був 
створений орган управління – Рада чотирьохсот. В 509 році до н.е. відбулися 
реформи Кліфсена, якими він ліквідував в Афінах остачу родового ладу. Кліф-
сен поділив Аттику на 10 територіальних філ, де були по три території – тритії, 
а тритії в свою чергу поділялися на деми. Кліфсен також скасував Раду чоти-
рьохсот, а замість неї створив Раду п’ятисот. Ще одним новим органом була 
колегія десяти стратегів, які мали військові функції. Реформи Кліфсена повніс-



366 

тю завершили довгий процес становлення Афінської держави [2, с. 77]. 
Вважаємо за доцільне, погодитись з Фрідріхом Енгельсом, бо аналізую-

чи історію виникнення Афінської держави, він казав, що вона є гарним та ти-
повим прикладом утворення держави в цілому, бо цей процес, з одного боку 
відбувався у чистому вигляді, тобто без будь-якого насильницького втручання, 
як із зовні так і всередині. А з іншого боку, тому що в даній ситуації, високо 
розвинена форма держави, а саме демократична республіка, виникла з родово-
го суспільства, ну і на останок те що нам відомі всі істотні факти та подробиці 
утворення даної держави [4, с.44]. 

В результаті дослідження можемо дійти висновку, що процес виникнен-
ня Афінської держави був повністю самостійним та не підлягав жодним зов-
нішнім втручанням інших країн. Завдяки різним дослідникам теми походжен-
ня Афінської держави ми можемо повністю в усіх деталях побачити даний 
процес. А також аналізуючи походження цієї держави я зрозумів, що цей про-
цес в певній мірі підтверджує договірну теорію походження держави. 
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ПУБЛІЧНЕ ПРАВО: ЙОГО ОЗНАКИ ТА КРИТЕРІЇ 
 
Поділ права на приватне та публічне склався історично, і не мав постій-

ного характеру, межа між ними була рухливою, вона зміщувалася то в один, то 
в інший бік в залежності від змін у статусі особи та влади у суспільстві. 

Поділ права на публічне і приватне є багатоаспектним явищем, яке має 
як теоретичну так і практичну цінність. Одночасно, проблема співвідношення 
приватного і публічного права важлива тому, що її розв’язання дозволить ви-
рішити значну кількість актуальних практичних питань, зокрема, щодо ролі 
держави як публічної інституції в житті суспільства, можливих меж втручання 
її в економіку тощо. 

Поділ права на приватне й публічне є однією з відмітних рис континен-
тально-європейського (романо-германського) права. Він об’єктивно зумовле-
ний складністю й неоднорідністю суспільних зв’язків і відносин, які потребу-
ють нормативної регламентації, підкреслює системний характер права, його 
спрямованість на регулювання різноманітних сфер соціальної та індивідуаль-
ної життєдіяльності. 
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Публічне право – це сукупність галузей права (підсистема), предметом 
регулювання яких є відносини у сфері реалізації публічних (державних) інте-
ресів з допомогою імперативного методу регулювання. Тут юридичний пріо-
ритет у питаннях захисту публічного інтересу має воля органів державної вла-
ди, яка, однак, у першу чергу підкоряється її завданню захисту інтересів особи 
і населення країни в цілому. Тому саме цій кінцевій меті і підпорядковується 
логіка побудови галузей публічного права. Останнє своїми засобами створює 
соціальні умови правопорядку, за наявності яких громадянин почуває себе за-
хищеним і має можливість реалізувати власні приватні інтереси, використо-
вуючи при цьому відповідні приватноправові засоби [1, c.255]. 

Між публічним і приватним правом немає неперехідних кордонів, вони 
взаємопов’язані. Тому приватне право фактично не існує без публічного, оскіль-
ки останнє покликане охороняти і захищати приватні відносини. Приватне право 
ґрунтується на публічному, без якого воно могло б бути знецінене. Крім того, в 
процесі історичного розвитку грані між ними в деяких сферах суспільного і дер-
жавного життя стираються, виникають змішані публічно-правові і приватнопра-
вові відносини (наприклад, з питань соціального, трудового права та ін.). Разом із 
тим на сьогодні публічне і приватне право залишаються фундаментальними ви-
хідними частинами дійсно демократичної правової системи [1, c.256]. 

Публічно-правові відносини регулюються виключно веліннями, що над-
ходять з одного єдиного центру, яким є державна влада. Регулюючи ці відно-
сини з власної ініціативи і виключно своєю волею, державна влада принципо-
во не може допустити в цих сферах поруч із собою жодної іншої волі, жодної 
іншої ініціативи. Тому норми, що видаються владою, мають виключно приму-
совий характер і це характерне для всіх галузей публічного права [2,с.57]. 

Влада, що визначає характер, сутність публічно-правових відносин, є та-
ким суб’єктно-об’єктним відношенням, яке сполучає єдність владного 
суб’єкту та підпорядкованого об’єкту. Втіленням цього відношення виступає 
саме суб’єкт влади, який в своїх рішеннях окреслює як свої дії, так і поведінку 
підвладних осіб, а також має матеріальні та духовні засоби, що гарантують 
здійснення запланованого процесу [2, с.57]. 

До публічного права можна віднести наступні галузі: конституційне право; 
адміністративне; фінансове; адміністративно-процесуальне; кримінальне; кримі-
нально-процесуальне; виправно-трудове; арбітражний процес; міжнародне пуб-
лічне право; міжнародне гуманітарне право; екологічне право [3, с.141]. 

До ознак публічного права належать: 
- регулює відносини між державними органами або між приватними 

особами і державою; 
- забезпечує публічний інтерес – акцентує увагу на заборонах, обов’язках 

людей (підданих) перед державою; 
- забезпечує одностороннє волевиявлення суб’єктів права;  
- припускає широку сферу розсуду; 
- містить норми загальні й безособові, що мають нормативно-

орієнтувальний вплив; 
- характеризується переваженням директивно-обов’язкових норм, розрахо-

ваних на ієрархічні відносини суб’єктів і субординацію правових норм і актів; 
- широко використовує новітні технічні прийоми. 
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Таким чином, предметом регулювання публічного права – є сфера «дер-
жавних справ»: сфера устрою і діяльності держави як публічної влади, усіх 
публічних інститутів, апарату держави, адміністративних відносин, державної 
служби, кримінального переслідування і відповідальності, принципів, норм і 
інститутів міждержавних відносин і міжнародних організацій і т.д.  

Публічне право можна визначити як сукупність правових норм, що скла-
дають особливу функціонально-структурну систему, яка з метою урегулюван-
ня і захисту суспільних інтересів за допомогою розпоряджень переважно імпе-
ративного характеру регламентує відносини за участю держави, а також між 
суб’єктами, які є фігурантами держави або знаходяться у відносинах влади і 
підкорення. 
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ПРАВА ЛЮДИНИ: ПОНЯТТЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА 
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 

 
Однією з реалій сучаснοгο міжнарοднοгο правοпοрядку є визнання прав 

людини складником предмета міждержавних відносин: ставлення держави дο 
її громадян вже не вважається справою виключної внутрішньої юрисдикції. 
Права людини – це цілісний орієнтир, щο дοзвοляє застοсοвувати «людський 
вимір» дο держави, права, етики, моралі. Права і свοбοди людини є визначе-
ним нормативним виміром її сοціальнο-культурнοї діяльності. Більш тοгο, во-
ни виступають як одна з найбільших культурних цінностей. 

Для України питання прав людини нині набуває надзвичайної актуальнос-
ті. Виявлення з перших кроків самοстійнοгο державнοгο будівництва бажання 
посісти гідне місце у світοвοму та єврοпейськοму співтовариствах означає для 
України необхідність приведення свοгο закοнοдавства у відповідність з міжнаро-
дними, а у геοграфічнοму вимірі – європейськими стандартами прав людини.  

Конституційні права і свободи є загально-суб’єктивними, тобто такими, 
які стосуються всіх, але належать конкретній фізичній особі. У той же час во-
ни мають об’єктивну природу: вони існують не тому, що закріплені в Консти-
туції, а закріплені в Конституції тому, що існують у реальному житті.  

Права людини – певні можливості, які є необхідними для існування та 
розвитку людини в конкретний період.  

Права людини залежать від рівня розвитку людства і повинні бути загаль-
ними і рівними для кожної людини. Зміст і обсяг таких можливостей людини зу-
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мовлюються в першу чергу можливостями суспільства у цілому, перш за все рів-
нем його економічного розвитку. І з цього боку права людини – явище цілком 
соціальне: породжуються вони самим суспільством. На відміну від прав, свободи 
реалізуються шляхом невтручання держави в сферу поведінки особи. 

Права та свободи, закріплені в основному законі можна умовно поділити 
на дві групи. Перші це природні права, які належать людині від народження і є 
невідчужуваними. Це такі права як право на життя, на повагу до своєї гідності, 
на свободу та особисту недоторканість, свободу думки, світогляду та віроспо-
відання. Ця група прав визнається, а не встановлюється державою.  

Жодна людина не може бути позбавлена таких можливостей, адже інак-
ше вона не зможе проявити себе саме як людина, як індивід, незалежно від мі-
сця, часу та умов її існування. 

Іншими за своєю природою є права, які встановлюються державою в 
офіційному порядку, виходячи з потреб сучасного суспільства.  

Такими правами є політичні (можливість громадян брати участь у суспі-
льно-політичних відносинах, у здійсненні влади, у формуванні представниць-
ких органів державної влади та місцевого самоврядування), економічні 
(пов’язані з діяльністю людини в економічній сфері), соціальні (спрямовані на 
задоволення власних соціальних потреб), культурні (право на користування 
надбаннями культури, свобода наукових досліджень) та екологічні. 

Щодо цієї категорії прав, то в окремих випадках можливе їх обмеження, 
але лише відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та гро-
мадського порядку, для охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод 
інших людей. Всі вищезгадані права детально та конкретно задекларовані 
Конституцією України.  

Гарантії прав і свобод людини прийнято поділяти на загально соціальні й 
спеціальні. До перших належать, насамперед, явища економічні (ступінь роз-
витку ринкової економіки, різноманітність форм власності та засобів виробни-
цтва, рівень продуктивності праці); політичні (демократичний устрій суспільс-
тва, плюралістична політична система, наявність розгалуженої мережі полі-
тичних партій, демократична виборча система); духовно-ідеологічні (ідеологі-
чний плюралізм, відсутність одержавлення однієї з ідеологій, поширення зага-
льнолюдських ідеалів).  

Спеціальні гарантії прав і свобод людини в Україні представлені норма-
тивними і правовими механізмами реалізації таких прав і свобод.  

Сьогоднішні реалії такі, що держава, на жаль, ще не може в повній мірі 
виконувати покладений на неї обов’язок щодо втілення цієї норми Конституції 
у життя.  

На сучасному етапі розвитку держави і суспільства проблема забезпе-
чення прав і свобод особи набуває особливого значення. Суть цієї проблеми 
полягає у тому, що практика реалізації такого обов’язку держави має поки що 
виключний характер, залишаючись лише програмною установкою. Розрив між 
проголошеними в конституції України правами і свободами особи, а також за-
кріпленими в ній гарантіями цих прав і свобод, та існуючою практикою їх реа-
лізації і захисту можна пояснити тим, що провідні передумови для дієвого за-
безпечення прав і свобод людини, якими є вільне громадянське суспільство і 
демократична правова держава в нашій країні ще не сформувались.  
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ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ПІДСТАВИ 
ПРИТЯГНЕННЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ 

 
Юридична відповідальність – це вид соціальної відповідальності, що по-

лягає в застосуванні державою до правопорушника певних заходів примусу, 
передбачених санкціями правових норм. Єдиною підставою для юридичної ві-
дповідальності є склад правопорушення. Якщо поведінка суб’єкта не має ознак 
правопорушення, то ця особа не підлягає юридичній відповідальності. 

Вона має ретроспективний характер, оцінює минуле, тобто є відповіда-
льністю за діяння, яке вже відбулося. Тим самим вона відрізняється від полі-
тичної, моральної та інших видів соціальної відповідальності, які можуть оці-
нювати й майбутні дії. 

Виділяють чотири види юридичної відповідальності: кримінальну, адмі-
ністративну, цивільну й дисциплінарну. 

Підстави юридичної відповідальності – сукупність обставин, наявність 
яких робить юридичну відповідальність можливою (притягнення до відповіда-
льності) і об’єктивно необхідною (настання відповідальності): 

1) наявність складу правопорушення (фактична підстава); 
2) наявність норми права, що прямо передбачає склад правопорушення 

(нормативна підстава). 
Стадії механізму покладання юридичної відповідальності: 
1) стадія загального стану - виникнення підстав для притягнення до 

юридичної відповідальності; 
2) стадія притягнення до юридичної відповідальності – встановлення 

суб’єкта правопорушення і дослідження обставин вчинення протиправного діяння; 
3) стадія встановлення юридичної відповідальності – ухвалення рішення 

про вид і міру відповідальності (вирок суду в кримінальній справі, рішення су-
ду в цивільній справі, протокол щодо адміністративного правопорушення, на-
каз керівника організації, установи щодо результатів адміністративного (служ-
бового) розслідування тощо); 

4) стадія настання юридичної відповідальності – накладання стягнення 
або виконання покарання. Повна реалізація юридичної відповідальності особи 
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настає з виконанням встановленого рішення чи з відбуванням встановленого 
судом покарання.  

Підстави звільнення від юридичної відповідальності передбачаються у 
кримінальному, адміністративному, трудовому та іншому законодавстві. Так, 
кримінальне законодавство передбачає випадки звільнення особи від криміна-
льної відповідальності (розділ IX Загальної частини КК України) та відбування 
покарання (розділ XII Загальної частини КІС України). 

Підставами звільнення від кримінальної відповідальності є такі: 
а) у зв’язку з дійовим каяттям. Тобто особа, яка вперше вчинила злочин неве-

ликої тяжкості, щиро покаялася, активно сприяла розкриттю злочину і повністю ві-
дшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду (ст. 45 КК України); 

б) у зв’язку з примиренням винного з потерпілим та відшкодуванням за-
вданих особою, яка вперше здійснила злочин невеликої тяжкості збитків або 
усуненням заподіяної шкоди (ст. 46 КК України); 

в) у зв’язку з передачею на поруки – особу, яка вперше вчинила злочин 
та щиро покаялася, може бути звільнено від кримінальної відповідальності з 
передачею її на поруки колективу підприємства, установи чи організації за їх-
нім клопотанням за умови, що вона протягом року з дня передачі її на поруки 
виправдає довіру колективу, не ухилятиметься від заходів виховного характе-
ру та не порушуватиме громадського порядку (ст. 47 КК України); 

г) у зв’язку зі зміною обстановки – особу, яка вперше вчинила злочин не-
великої або середньої тяжкості, може бути звільнено від кримінальної відповіда-
льності, якщо буде визнано, що на час розслідування або розгляду справи в суді 
внаслідок зміни обстановки вчинене нею діяння втратило суспільну небезпеч-
ність або ця особа перестала бути суспільно небезпечною (ст. 48 КК України); 

ґ) у зв’язку із закінченням строків давності – особа звільняється від кри-
мінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набран-
ня вироком законної сили минули відповідні встановлені Кримінальним коде-
ксом строки (ст. 49 К К України). 

Підставами звільнення від адміністративної відповідальності є: 
а) давність притягнення до адміністративної відповідальності; 
б) передача матеріалів справи на розгляд товариського суду, громадської 

організації чи трудового колективу; 
в) обмеження усним зауваженням при вчиненні незначного адміністра-

тивного правопорушення. 
Звільнення від дисциплінарної відповідальності. Власник або уповнова-

жений ним орган чи фізична особа може замість накладення дисциплінарного 
стягнення передати питання про правопорушення на розгляд трудового колек-
тиву або його органу (ст. 152 КЗпП України). 

Отже, юридична відповідальність є однією з найважливіших видів соціа-
льної відповідальності. Вона існує для правопорядку та охорони суспільного 
ладу, отже підстави її виникнення базуються на правопорушенні або діянні. 
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