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СЕКЦІЯ 1.  
 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. ІСТОРІЯ 

ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ. ФІЛОСОФІЯ 

ПРАВА. ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА ПРАВНИКІВ 

 

 

 

ПРИНЦИП ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА  

ТА ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ 

 

БАЛИК Вікторія Романівна, 

студентка юридичного факультету 

Тернопільського національного 

економічного університету 

 

Постановка проблеми. Принцип верховенства права відіграє виняткову роль у 

сучасній демократичній державі. Термін «верховенство права» не часто зустріча-

ється в європейських конституціях, натомість побудова правових систем реалізуєть-

ся саме на застосуванні даного принципу у всіх сферах суспільства. Це обумовлено 

складним процесом формування демократичних засад та пошуку гарантії прав та 

свобод людини і громадянина. Проблема, що становить предмет цього дослідження, 

є актуальною як в практичному, так і в теоретичному значенні. 

Рівень розробки. Принцип верховенства права був закладений ще у працях за-

хідних правників: Джеймса Гаррінгтона, Альберта Дайсі, Томаса Джефферсона. На 

сьогоднішній день даний принцип активно та різнопланово вивчається українськи-

ми вченими-правниками. З точки зору теорії держави та права принцип верховенст-

ва права досліджували: П. Арнаутов, С.П. Головатий, М.І. Козюбра, М.В. Кравчук, 

Р.О. Падалка, Н.В. Пильгун, С.П. Погребняк, П.М. Рабінович, М.В. Рощук, 

С.В. Шевчук. Також досліджувався цей правовий принцип з використанням консти-

туційно-правових підходів. Це можна зустріти у працях П.Ф. Мартиненка, 

В.Ф. Погорілка, Ю.М. Тодики. 

Об’єктом дослідження є принципи права як основа правової держави. 

Предмет дослідження – є висвітлення принципу верховенство права в процесі 

реалізації та організації державної влади в Україні. 

Мета та завдання дослідження. Метою дослідження є визначення сутності та 

особливостей принципу «верховенства права» та реалізації в державо- і 

правотворенні України. Для досягнення основної мети поставлено такі завдання: 

визначити сутність та ознаки верховенства права, охарактеризувати реалізацію 

принципу верховенства права в Україні, визначити шляхи і перспективи розвитку 

правової держави на основі верховенства права та законності. 
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Основний виклад матеріалу. Людство, з часів свого виникнення, завжди праг-

нуло до поліпшення свого життя, вигадуючи різноманітні, зокрема й утопічні ідеї, 

частина з яких концептуально оформилася у вчення про справедливість. Справед-

ливий державний устрій, справедливе ставлення до громадян, справедливість у від-

носинах між людьми — це саме ті принципи, впровадження яких сприяло б 

утвердженню ідеалу людського співіснування. Розбудова державності в Україні ви-

магає переосмислення та концептуалізації наукових ідей, які торкаються сутності і 

значення державоутворюючих інститутів, інститутів правової держави та громадян-

ського суспільства. 

Історичні витоки принципу верховенства права беруть свій початок ще з часів 

античності. Аристотель вважав, що держава, яка керується законами, є вищою за 

державу, яка керується людьми. А вже у 1656 році англійський учений та політич-

ний діяч Д. Гаррінгтон запропонував вперше визначення принципу верховенства 

права як правління законів, а не людей, наслідуючи ідею свого попередника. Проте 

сучасне розуміння поняття «верховенство права» запровадив британський правник-

конституціоналіст, професор А.В. Дайсі у 1885р. Для нього верховенство права ма-

ло три стрижневі риси. Перша: «Жодна людина не може зазнавати покарання, окрім 

як у випадку явного порушення закону», який повинен забезпечувати визначеність 

та передбачуваність, щоб ним могли керуватись громадяни при вчиненні дій чи ве-

денні справ, і який не повинен дозволяти карати особу ретроспективно. Дайсі вва-

жав, що «там, де має місце дискреція, є простір для свавільності». Друга риса: 

«Жодна людина не перебуває понад законом» та «усі суспільні класи є загальнопід-

порядкованим єдиним приписам права». Третя риса: «Верховенство права повинно 

випливати не із писаної конституції, а із «звичаєвого (витвореного суддями) права» 

[6, с. 3-13].  

Як зазначив М. Кравчук: «За твердженням багатьох вчених світу «верховенство 

права» включає формальну законність, демократію та індивідуальні права. Термін 

«верховенство права» охоплює корпус фундаментальних принципів і цінностей, які 

разом надають законному порядку певної єдності і стабільності. «Верховенство пра-

ва» – це поєднання стандартів, очікувань і прагнень, воно вбирає у себе традиційні 

уявлення про індивідуальну свободу і природну справедливість і, загальніше, поняття 

про вимоги справедливості й чесності у відносинах уряду і громадян» [3, с. 101]. 

Відповідно до підходів Венеціанської комісії виділяють такі складові «верхо-

венства права»: доступ до закону (положення закону повинні бути зрозумілими, яс-

ними та передбачуваними); вирішення питань про юридичні права повинно, як 

правило, здійснюватися на підставі закону, а не за розсудом, рівність перед законом; 

влада повинна реалізовуватися відповідно до закону, справедливо та розумно; права 

людини повинні бути захищені; повинні бути наявні засоби для врегулювання спо-

рів без невиправданих витрат та відстрочок, наявність справедливого суду; держава 

повинна дотримуватися своїх зобов’язань у рамках як міжнародного, так і націона-

льного права [8]. 

Ще з початку 20 століття застосування принципу «верховенства права» розгор-

тає ряд дискусій серед політологів, теоретиків права, вчених. Конкретне визначення 

цього принципу знайти важко, зазвичай він розглядається у широкому та вузькому 

розумінні. По-перше, це модель організації політичної влади в суспільстві, а по-

друге, це співвідношення права і закону у врегулюванні суспільних відносин. Саме 
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на такий підхід орієнтує ст. 8 Конституції України, яка декларує визнання і дію 

принципу верховенства права [2]. Причому Україна є чи не єдиною державою, в 

Основному Законі якої зафіксовано положення не тільки про верховенство права, 

бастіоном якого вважається Велика Британія, а й положення про правову державу, 

яку небезпідставно іменують німецьким винаходом.  

Для України процес утвердження принципів «верховенства права» і правової 

держави виявився неймовірно складним: він відбувається з величезними суперечно-

стями, деформаціями і відкатами. Тому часто ставимо питання чи діє все таки «вер-

ховенство права» в нашій державі? В Україні проголошується і діє принцип 

«верховенства права», який є основоположною засадою у визначенні конституцій-

ного ладу держави. Його значення для правової держави визначальне, адже право – 

це прояв вищої справедливості і його панування в суспільстві перш за все вказує на 

пріоритетність прав і свобод людини. На думку М. Кравчука впровадження прин-

ципу «верховенство права» в правове життя нині є ключовим завданням всієї укра-

їнської юриспруденції, поряд з виконанням конституційного завдання – розбудови 

соціальної, демократичної, правової держави.  

Процес формування правової держави є складним та послідовним, він зумов-

лений проведенням економічних, політичних, соціальних, правових реформ. Але 

цього недостатньо, адже правова держава – та, де панує право в громадянському су-

спільстві, правовій системі, в усіх сферах життєдіяльності людини, де воно покла-

дено в основу діяльності органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, їх посадових осіб, які повинні приймати виважені та справедливі 

рішення [5, с. 3-5]. Саме громадянське суспільство є «соціальним контекстом» для 

формування інститутів прав людини та правової держави [4, с. 172-184]. 

Ступінь впровадження «верховенства права» в державі впливає на рівень коруп-

ції, можливість забезпечення справедливого правосуддя, прийняття справедливих за-

конів та правильного їх застосування. Створення державою надійних сприятливих 

умов для належного впровадження верховенства права в усі суспільні відносини, за-

кріплення на законодавчому рівні гарантій його забезпечення та механізму захисту у 

разі порушення цього принципу є її пріоритетними напрямками. Водночас, в Україні 

існують суттєві проблеми щодо «верховенства права», які породжують нестабіль-

ність державної влади, підвищення рівня корупції, відсутність належного забезпе-

чення доступності правосуддя, неупередженого та справедливого суду, призводять до 

порушення основних прав і свобод людини та громадянина, здійснення Верховною 

Радою України і Кабінетом Міністрів України функцій та повноважень, не передба-

чених Конституцією України, тощо [5]. 

Зміст правової реформи в Україні, яка належить до країн «перехідної юриспру-

денції», полягає у забезпеченні юридичними засобами визнання та застосування 

принципу верховенства права з огляду на його органічну характеристику. Органічна 

характеристика принципу верховенства права не може бути самостійно реалізована 

на практиці, вона не є «само реалізаційною», а, скоріш за все, являє собою «мораль-

ність прагнення» як головний чинник вдосконалення конституційного права. Таким 

чином, органічній характеристиці принципу верховенства права відповідає принцип 

верховенства прав людини та основних свобод. 

Процес побудови правової держави в Україні неминуче пов’язаний із 

ефективністю реалізації конституційного принципу в діяльності всіх органів 
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виконавчої та судової гілки влади. Тому правові засоби обмеження держави та 

питання забезпечення відповідності українського законодавства чинній Конституції 

України не можуть не хвилювати широкі кола вітчизняних науковців та юристів-

практиків. Побудова правової держави, неможлива без повної, цілковитої реалізації 

принципу «верховенства права», що означає, що у правовій державі має панувати 

закон, а не інтереси осіб, у руках яких у певний момент перебуває влада, а в рамках 

відповідальності незалежно від займаної посади. Неухильне дотримання принципів 

верховенства права та верховенства закону покликане забезпечити права і свободи 

людини у всіх сферах життя, а зі сторони підвладних – повагу до законів та органів 

влади та їх посадових осіб. За такого розуміння сила держави, на якій вона 

ґрунтується, законна лише в тому випадку, якщо вона застосовується у строгій 

відповідності із правом, якщо вона цілковито слугує йому [7, с. 32-33]. 

Висновки. Підсумовуючи викладене, зазначимо, що утвердження принципу 

верховенства права у нашій державі й функціонування демократичної, правової 

держави можливе лише за таких умов:  

1) наявність повноцінного громадянського суспільства, оскільки виникнення 

«верховенства права» і правової держави обумовлено саме потребами громадянсь-

кого суспільства. 

2) зв’язаність, обмеженість державної влади правами й свободами людини, по-

діл державної влади, конституційне встановлення прав і свобод людини і громадя-

нина, взаємна відповідальність держави й особи тощо.  

3) втілення принципу верховенства Конституції, який можна розглядати як ці-

лісний конституційний принцип організації й функціонування правової держави, в 

основу якого покладено загальну ідею підпорядкування держави конституції, праву 

загалом. 

4) відповідальність держави перед особою. Інститут відповідальності держави 

перед особою – одна з головних гарантій прав і свобод людини, закріплених у чин-

ному законодавстві. Саме завдяки цьому інституту досягається послаблення тиску 

держави на суспільство і, водночас, підвищується можливість контролю останнього 

за діями держави.  

Таким чином, принцип «верховенства права» є відображенням найвищих зага-

льнолюдських цінностей у всіх сферах суспільного життя, орієнтиром пошуку шля-

хів до світового порядку. 
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І РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ 

 

БРОВКО Наталія Іванівна, 
к.ю.н., доцент, доцент кафедри 

теоретико-правових та соціально-

гуманітарних дисциплін Білоцерківського 

національного аграрного університету 

 

Якісною характеристикою соціального прогресу кожної демократичної та 

правової держави є наявність та дієвість в ній громадянського суспільства.  

Можна погодитись із П.М. Рабіновичем, який інтерпретує поняття громадян-

ського суспільства «крізь призму прав людини», де вказане поняття стосується та-

кого суспільства, в якому кожна людина офіційно визнається юридично 

рівноправною як щодо всіх інших членів суспільства, так і стосовно держави та різ-

номанітних суспільних об’єднань [1, c. 23-24].  

Після здобуття Україною незалежності питання розбудови громадянського 

суспільства набуло особливої актуальності. Так, на думку А. Колодій, труднощі, з 

якими зіткнулася Україна в розбудові громадянського суспільства – це наслідки 

тоталітаризму, які обумовлені специфікою виникнення інститутів громадянського 

суспільства [2, с. 52-53]. Тому можна говорити про те, що розбудова 

громадянського суспільства в Україні триває.  

Щодо перспектив подальшого розвитку громадянського суспільства в Україні, 

то потрібні радикальні зрушення в системі цінностей, які можуть відбутися лише за 

умови одночасних змін в соціальній структурі суспільства, у характері стосунків 

між державою і громадянином (суспільством), судово-правових інститутах та відо-

бразитись в першу чергу у правовій свідомості. 

Суспільство на даний час трансформується з моносоціального утворення (сус-

пільства, що складається з людей з усереднено-рівними «можливостями», а отже, 

об’єктивно єдиними інтересами і прагненнями) у полісоціальний, багаторівневий і 

глибоко диференційований організм, що складається з численних автономних ком-

плексних соціальних систем і субсистем зі своїми інтересами, зразками субкульту-

ри, в тому числі правової. У зв’язку з цими перетвореннями правосвідомість 
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наповнюється новим змістом (змінюється її образ, юридичний алгоритм), склада-

ються нові її форми (змінюється їх перелік, функціональні параметри).  

Правосвідомість як соціально-правовий феномен проходить різні стадії розви-

тку – від деструктивної до цивілізованої. Сам процес формування правосвідомості 

тісно пов'язаний з особливостями національної правової культури, становленням 

інституцій громадянського суспільства, демократизацією політичного життя, актив-

ною участю громадян у правотворенні – виявленні потреби у правовому регулю-

ванні суспільних відносин, формуванні соціальних очікувань щодо його 

спрямованості та змісту, обговоренні проектів законів та інших нормативно-

правових актів, а також у реалізації та оцінці ефективності законодавства. Зазначена 

теза є надзвичайно актуальною для України на даному етапі побудови громадянсь-

кого суспільства в Україні.  

Дослідження проблематики формування правосвідомості особистості здатне за-

безпечити наукове підґрунтя формування системи права і системи законодавства 

держави, що відповідає об’єктивним потребам сучасного розвитку та трансформації 

суспільства. Правосвідома особистість буде активно впливати на оновлення законо-

давчої бази, змістом якої є вироблення правових норм, що ґрунтуються на принципах 

гуманізму, справедливості, всебічного захисту прав та свобод людини і громадянина.  

Таким чином можна стверджувати, що сучасний процес формування правосві-

домості не може не відображати змін, які торкнулися самої структури суспільства, 

системних взаємозв’язків між різними соціальними елементами. Сучасне праворо-

зуміння має включати в себе досвід тлумачення природи права, що відповідає да-

ному етапу розвитку юриспруденції, та водночас вбирає у себе попередній досвід, 

однак намагається, не допускаючи минулих прорахунків і упущень, вивести образ 

права на новий рівень розуміння, запропонувати його актуальне тлумачення. 

Перехідний (трансформаційний) етап державно-правового розвитку, побудова 

громадянського суспільства з одного боку, вимагає від публічно-владних інституцій 

оновлення національної законодавчої бази, а з іншого – активізації наукових 

досліджень проблем формування права, правосвідомості, правотворчості та 

інституту реалізації права.  

Розуміння, осмислення процесу формування правосвідомості на даному етапі 

суспільного розвитку дозволить виробити ефективні шляхи удосконалення системи 

нормативно-правових актів України, сформувати комплекс оптимальних «моделей 

суспільного розвитку та втілити їх у життєдіяльність суспільства, держави й кожної 

особистості. 

 

Список використаних джерел: 
1. Рабінович П.М. Громадянське суспільство і правова держава (загальнотеоре-

тичні міркування). Українське право. 1996. №3. С. 22—34. 

2. Колодій А. Предметне поле політичної науки в сучасний період. В кн.: Полі-

тична наука в Україні. 1991-2016: у 2 т. Київ: Парлам. вид-во, 2016. Т.1. С. 44—91. 
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РЕФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ДЕРЖАВНИХ 

ІНСТИТУЦІЙ ЯК ЗАПОРУКА ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ 

 

ВАДІМОВ Артем Павлович, 

аспірант кафедри теорії держави 

і права Національного юридичного 

університету ім. Я. Мудрого 

 

Розглядаючи дуже актуальне питання сьогодення – реформування законів та 

системи влади – доцільно, в першу чергу, дати визначення термінів.  

Законодавство держави – це система всіх упорядкованих певним чином законів 

даної країни, а також міжнародних договорів, ратифікованих парламентом. 

Законодавство – форма життя права. Саме законодавство надає нормам права 

формальну визначеність (одна з ознак права) [1, с. 249-250]. 

Закони, як письмові правові документи, можна диференціювати на дві групи: 

– закони в матеріальному сенсі – всі правові акти, в яких містяться приписи, 

розраховані на невизначене коло осіб; 

– закони в формальному сенсі – правові акти, які прийняті в особливому по-

рядку законодавчою владою (закони; міжнародні договори, які затверджуються за-

конами). 

В юридичній літературі нема однозначного визначення поняття «законодавст-

во», а існує кілька трактувань. Найбільш поширені з них такі: 

Широке трактування законодавства – нормативно-правові акти вищих органів 

державної влади і управління: закони і постанови парламенту, укази президента, 

постанови уряду. 

Вузьке трактування законодавства – закони та інші акти, прийняті законодав-

чою владою в особливому порядку. 

Законодавство держави (англ, legislation) – система всіх чинних законів цієї 

держави, упорядкованих певним чином, а також міжнародних договорів, затвер-

джених: (ратифікованих) законами парламенту, тобто законодавство – це система 

всіх законів держави, тобто законодавство може бути представлено через систему 

діючих актів, які його складають. 

При визначенні поняття «законодавство» конкретної держави слід керуватися її 

Основним законом або спеціалізованими законами про правові акти, в яких міс-

титься перелік і характеристики нормативно-правових актів і пов’язаних з ними те-

рмінів і понять. Таким в Україні є Основний закон – Конституція і її офіційні 

тлумачення [2, с. 407-409]. 

Рішення конституційного суду України № 12-рп/98 від 9 липня 1998 року (ви-

тяг): термін «законодавство», що вживається у частині третій статті 21 Кодексу за-

конів про працю України щодо визначення сфери застосування контракту як 

особливої форми трудового договору, треба розуміти так, що ним охоплюються за-

кони України, чинні міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких на-

дана Верховною Радою України, а також постанови Верховної Ради України, укази 

Президента України, декрети і постанови Кабінету Міністрів України, прийняті в 
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межах їх повноважень та відповідно до Конституції України і законів України [3]. 

Ще необхідно наголосити що, система законодавства – це цілісна, внутрішньо 

узгоджена сукупність чинних нормативно-правових актів. 

Структура законодавства – це організація нормативно-правових актів, яка вира-

жається в їх узгодженості, диференціації та об’єднанні у структурні підрозділи. Стру-

ктура законодавства має декілька структурних зрізів, виокремлення кожного з яких 

залежить від певного критерію. Вирізняють горизонтальну (галузеву), вертикальну 

(ієрархічну) і функціональну структури системи законодавства [4, с. 188, 190]. 

Що стосується поняття державні інституції, то його змістовне визначення мо-

жна зробити шляхом висновку за результатами аналізу багатьох джерел: норматив-

них актів, словників, публікацій, наукових праць, монографій і підручників де 

вживається цей термін, і дійти такого висновку,  що державні інституції – це ієрар-

хічна і функціональна сукупність, виражена в чіткій структурі, органів державної 

влади і управління, парламенту (законодавчого органу) і його комітетів, правоохо-

ронних органів (поліція, прокуратура), спеціальних служб (СБУ, розвідка, контр-

розвідка), судів, державних підприємств, установ та організацій, а також (за 

широким тлумаченням) органів місцевого самоврядування: місцевих рад їх викона-

вчих комітетів та будь-яких структурних підрозділів, створених конкретною радою. 

Вважаю, що наведений висновок найбільш широко охоплює це поняття у кон-

тексті його реформування. Що стосується поняття реформування, то воно похідне 

від слово реформа, і тому необхідно звернутися за визначенням до найбільш попу-

лярного джерела сучасного людства – вільної енциклопедії «Вікіпедія».  

Отже реформа (лат. Reformo) – зміна правил в сфері людського життя, що не 

зачіпає функціональних основ, або перетворення, що вводиться законодавчим шля-

хом. Зокрема, процес перетворення держави, починає влада в разі потреби. Кінцева 

мета будь-якої реформи – зміцнення та оновлення державних засад, що, однак, не 

завжди несе за собою поліпшення рівня життя, скорочення державних витрат і на-

впаки – збільшення доходів. 

Реформа може трактуватися як «re-» і «form», тобто зміна форми, зміна змісту 

або суті чого-небудь (якогось обʼєкта реалізації реформи). Реформа передбачає суттє-

ві зміни в механізмі функціонування обʼєкта, можлива зміна основоположних прин-

ципів, що ведуть до принципово нового результату і отримання принципово нового 

об’єкта. Не варто плутати поняття «реформа» і «удосконалення» або «модернізація». 

Реформа, по суті, корінний перелом усталених процесів, традицій. Саме таке, більш 

жорстке трактування поняття «реформа», використовується в історичному аспекті: 

Скасування кріпосного права, Столипінська аграрна реформа, реформа російської 

орфографії 1918 року, реформа РАН інші подібні приклади [5]. 

Роблячи висновок з цього визначення в контексті специфіки реформування са-

ме законодавства та державних інституцій, можна сказати, що реформування – це 

процес, який охоплює всі етапи, починаючи з удосконалення, переходячи до модер-

нізації і завершуючи безпосередньо реформою як кінцевою стадією та фінальною 

метою.  

Кабінет Міністрів України розпорядженням від 18 грудня 2018 року № 1102-

затвердив нову редакцію «Стратегії реформування державного управління України 

на період до 2021 року» та «План заходів з її реалізації на 2019-2021 роки», схвалені 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року № 474. 
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Стратегію та план заходів з її реалізації оновлено за результатами проведення у 

2018 році експертами програми SIGMA оцінки стану державного управління, ауди-

ту комплексної реформи державного управління Рахункової палати України та з 

урахуванням консультацій із заінтересованими сторонами. 

Стратегія з урахуванням Принципів державного управління визначає такі на-

прями реформування: 

– формування і координація державної політики (стратегічне планування дер-

жавної політики, якість нормативно-правової бази та державної політики в цілому, 

включаючи вимоги щодо формування державної політики на основі ґрунтовного 

аналізу та участь громадськості); 

– модернізація державної служби та управління людськими ресурсами; 

– забезпечення підзвітності органів державного управління (прозорість роботи, 

вільний доступ до публічної інформації, організація системи органів державного уп-

равління з чітким визначенням підзвітності, можливість судового перегляду рішень); 

– надання адміністративних послуг (стандарти надання та гарантії щодо адмі-

ністративних процедур, якість адміністративних послуг, електронне урядування); 

– управління державними фінансами (адміністрування податків, підготовка та 

виконання державного бюджету, система державних закупівель, внутрішній аудит, 

облік та звітність, зовнішній аудит) [6; 7]. 

Згідно офіційного урядового звіту про виконання у 2018 році вказаної стратегії, 

у розділі «Загальний прогрес у реалізації стратегії реформування державного управ-

ління» у вигляді конкретної статистики позитивних зрушень наведені досягнення. А 

саме: одним із кількісних показників впровадження Стратегії є кількість виконаних 

заходів та завдань відповідного Плану заходів. У 2018 році його реалізація станови-

ла 63%, що є кращим результатом у порівнянні з 55% у 2017 році. Цей результат ва-

рто розглядати, враховуючи відносно нову інституційну архітектуру, що підтримує 

процес реформування, та паралельне здійснення комплексної оцінки стану системи 

державного управління та оновлення Стратегії у 2018 році. План заходів з реалізації 

Стратегії РДУ на 2016-2020 роки (до оновлення) налічував 27 завдань та 105 захо-

дів, необхідних для їх виконання. Термін виконання до 31 грудня 2018 року мають 

79 заходів. Станом на кінець 2018 року в повному обсязі виконані 50 із 79, або 63 % 

запланованих заходів [8]. 

Згідно Концепції реформування публічної адміністрації в Україні, яка є проек-

том аналітиків «Центру політико-правових досліджень» (що є неурядовою, непри-

бутковою правозахисною громадською організацією, яка працює на 

загальнодержавному рівні) – метою реформи (концепції) є формування ефективної 

системи публічної адміністрації, що надаватиме якісні публічні послуги громадянам 

на рівні, який відповідає європейським стандартам, забезпечуватиме оптимальне 

використання публічних коштів та буде здатна вчасно і адекватно реагувати на со-

ціально-економічні, зовнішньополітичні та інші виклики.  

Для досягнення мети адміністративної реформи в ході її проведення повинна 

впроваджуватись ідеологія «служіння суспільству» як принципу функціонування 

публічної адміністрації та мають бути вирішені завдання щодо:  

1) формування стабільної та ефективної організації і діяльності виконавчої вла-

ди, насамперед, шляхом інституційного розмежування політичних та адміністрати-

вних функцій в системі виконавчої влади;  
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2) організації професійної, політично нейтральної та відкритої публічної служ-

би шляхом відмежування політичних посад від сфери публічної служби, встанов-

лення правових механізмів захисту публічних службовців від незаконних 

політичних впливів, запровадження відкритого конкурсного прийняття на публічну 

службу та службового просування тощо;  

3) створення системи спроможного місцевого самоврядування шляхом децент-

ралізації публічних завдань (повноважень) та ресурсів, створення економічно само-

достатніх суб’єктів місцевого самоврядування у сільській місцевості;  

4) визначення перспектив та створення передумов для запровадження регіона-

льного самоврядування;  

5) зміцнення статусу приватних осіб у відносинах з органами публічної адміні-

страції шляхом справедливого правового регулювання адміністративної процедури, 

впровадження нових організаційних форм та стандартів якості адміністративних 

послуг, удосконалення механізмів правового захисту приватних осіб у відносинах з 

органами публічної адміністрації; 

6) гарантування підконтрольності публічної адміністрації політичній владі та 

суспільству шляхом посилення контрольних функцій парламенту, місцевих рад та 

фінансового контролю, розвитку системи адміністративного судочинства, залучен-

ня громадськості до участі в управлінні публічними справами.  

З метою досягнення європейських стандартів належного урядування організація 

та діяльність органів публічної адміністрації має будуватися на таких принципах:  

– верховенства права, зокрема, як пріоритету прав та свобод людини і громадя-

нина, гуманізму та справедливості в діяльності публічної адміністрації;  

– законності як діяльності публічної адміністрації відповідно до повноважень і 

в порядку, визначених законом;  

– відкритості як оприлюднення та доступності для громадян інформації про ді-

яльність та рішення публічної адміністрації, а також надання публічної інформації 

на вимогу громадян;  

– неупередженості як обов’язку публічної адміністрації та її посадових осіб 

безсторонньо ставитися до усіх учасників правовідносин, заявляти про конфлікт ін-

тересів, у разі його наявності, та вживати заходів для його подолання;  

– пропорційності як вимоги щодо обмеження рішень публічної адміністрації 

метою, якої необхідно досягти, умовами її досягнення, а також обов’язку публічної 

адміністрації зважати на негативні наслідки своїх рішень, дій та бездіяльності;  

– ефективності як обов’язку публічної адміністрації забезпечувати досягнення 

необхідних результатів у вирішенні покладених на неї завдань при оптимальному 

використанні публічних ресурсів;  

– підконтрольності як обов’язкового внутрішнього та зовнішнього контролю за 

діяльністю публічної адміністрації, в тому числі судового; 

– відповідальності як обов’язку публічної адміністрації нести юридичну відпо-

відальність за прийняті рішення, дії та бездіяльність [9].  

Що стосується реформування законодавства, то це виключна прерогатива Вер-

ховної Ради України як єдиного органа, який приймає закони. Виражається процес і 

результат реформування перш за все в розробці, впровадженні та прийнятті нових 

та якісних головних законодавчих актів в кожній із сфер права. Вони повинні замі-

нити застарілі радянські кодекси з їх неприйнятними правовими доктринами та під-
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ходами до людини, держави, права і докорінним чином змінити українську юрис-

пруденцію. Мова йде, перш за все, про новий трудовий кодекс, кодекс адміністра-

тивних правопорушень, доповнення Кримінального кодексу таким видом 

кримінального правопорушення як проступок, комплекс конституційних законів, 

змін і доповнень в Основний закон. Саме ці актуальні нововведення наразі активно 

обговорюються в правовій і політичній спільності і є порядком денним сучасного 

реформування українського законодавства.  

У висновку треба розкрити основну думку назви статті та ясно пояснити спів-

відношення реформування законодавства та державних інституцій з ефективною 

дією (роботою). Будь яка реформа ставить за мету підвищення ефективності, тобто 

отримання більшого позитивного результату при оптимальних затратах (сенс), або 

більш легшого, простого, швидкого, корисного результату. Крім цього причиною 

реформування влади, законів, держави часто стає її неефективність. Тому залеж-

ність між цими поняттями прямо пропорційна, ефективність – це мета, а реформа –

інструмент та засіб.  
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бізнесу та права  

 

Правову ідентичність у філософії права здебільшого тлумачать як якість 

суб’єкта права, що характеризує його актуальний стан за допомогою юридичного 

самовизначення в категоріях прав, свобод, обовʼязків і відповідальності, які розумі-

ються як правові цінності, що забезпечують позитивну правосвідомість і правову 

активність [1, с. 7, 21]. 

Правовий менталітет розглядають як категорію, яка відображає складну мор-

фологію суспільного та індивідуального пізнання, яка позначає як позитивні знако-

ві, так і непозитивні, образні феномени правової культури [2]. Правовий менталітет 

розглядають також як визначені природними, історичними й соціальними умовами 

буття відносно стійкі уявлення про правову дійсність та стереотипи правової пове-

дінки, властиві соціальним спільнотам різного рівня й походження (тобто можна 

говорити про правовий менталітет етносів, професійних і вікових груп населення, 

територіальних громад тощо) [3, с. 21]. 

Висловлюються міркування, що без категорії «правовий менталітет» неможливе 

вивчення ідейних основ правосвідомості індивіда, соціальної групи, суспільства, то-

му дана категорія посідає чільне місце в когорті категорій правових наук. Будучи ка-

тегорією, яка є методологічною цінністю, пов’язаною з виходом вивчення правової 

культури із вузької державно-законодавчої сфери в ширшу сферу позитивних право-

вих явищ слід розуміти її самостійність, у тому числі від поняття «правосвідомість».  

Відмінність правового менталітету від правосвідомості полягає у наступному: 

1) для правового менталітету характерний консерватизм, стабільність; 2) правовий 

менталітет відображає підсвідомий правовий рівень та є глибинним рівнем пізнан-

ня; 3) правовий менталітет виконує функцію упорядкування правосвідомості; 

4) правосвідомість містить не тільки інтелектуальну стабільність, яка деякою мірою 

залежить від якості пізнання правового менталітету, але й раціональну та емоційну 

змінність [4, с. 31]. 

Еріна Н. вважає, що правовий менталітет виконує функцію підтримки ідентич-

ності, оскільки дає змогу групі зберегти систему відносин, яка сформувалася в ми-

нулому, до різних об’єктів і через властиву об’єктам стабільність «колективного 

розуміння» зберегти свою ідентичність. Правовий менталітет забезпечує самоусві-

домлення людиною себе та своєї ролі у правовій сфері [5, с. 46-47]. 

До ознак правового менталітету належать: бінарність правового менталітету; 

культурологічні образи, що склалися історично; консервативний, стійкий, статич-

ний характер; типовість представлень, оцінок, реакцій; колективний характер; полі-

тико-правова природа [4, с. 33-34]. До структури правового менталітету відносять 

правові уявлення, правові стереотипи, ціннісно-правові орієнтації, правові установ-

ки, які розташовані на двох рівнях – свідомому (усвідомленому) та несвідомому 

(неусвідомленому). При цьому елементи, які знаходяться на свідомому рівні, – 
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більш рухливі, більш схильні до змін під впливом пізнання та досвіду, в той час як 

елементи, що знаходяться на несвідомому рівні, – більш стійкі під впливом підсві-

домого первинного життєвого досвіду і суспільних установок. 

Отже, на підставі вищезазначеного сформуємо основні відмінності між право-

вим менталітетом та правовою ідентичністю: 

1) правовий менталітет має історичну зумовленість та передається від поколін-

ня до покоління, натомість правова ідентичність – це завжди усвідомлений індиві-

дуальний вибір кожної особистості окремо; 

2) правовий менталітет базується на підсвідомому рівні пізнання, а правова 

ідентичність має як раціональні, так ірраціональні елементи пізнання права; 

3) правовий менталітет має колективний характер, натомість правова ідентич-

ність залежить від індивідуального розвитку особистості, її здібностей, інтелекту; 

4) основою правовою менталітету є віра, а правової ідентичності – мислення; 

5) правовий менталітет базується на культурологічних образах, стереотипах, 

історичних уявленнях про правову дійсність, які не піддаються критичному осмис-

ленню та передаються від покоління до покоління. На відміну від правового мента-

літету, правова ідентичність – це розумовий процес, що потребує критичного 

аналізу правових норм та на тій основі здійснення власного самовизначення. Тобто, 

правовий менталітет не обираєш, а правову ідентичність здійснюєш самостійно. 

 

Список використаних джерел: 
1. Парута О.В. Правова ідентичність особи: дисертація на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук: 12.00.01. Львів, 2017. 244 с. 

2. Байниязов Р.С. Правосознание и российский правовой менталитет. Правове-

дение. 2000. № 2. С. 31—40. URL: http://www.law.edu.ru/article/article.asp?articleID= 

158359 

3. Завальнюк В.В. Правовий менталітет як підгрунтя антропологізації права. 

Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». 2014. 

Т. 14. С. 19—25.  

4. Меняйло Д.В. Правовой менталитет: автореф. дис. на соиск. ученой степени 

канд. юрид. наук: 12.00.01. Ростов н/Д., 2003. 189 с.  

5. Підкуркова І.В. До питання співвідношення правового менталітету та право-

вої свідомості. Вісник Національного університету «Юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціоло-

гія. 2017. №33. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/do-pitannya-spivvidnoshennya-

pravovogo-mentalitetu-ta-pravovoyi-svidomosti  

 

 



21 

ТЕРНОПІЛЬ – СТОЛИЦЯ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ 

НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ 

 

ГУРЗЕЛЬ Юлія Вікторівна, 

студентка юридичного факультету 
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економічного університету 

 
Доба Української революції 1917-1921 рр. залишила у спадок наступним поко-

лінням явища й події минулого, які з плином часу не втрачають своєї значущості, по-

требують осмислення досвіду як позитивного, так і негативного. У кількавіковій 

історії Тернополя є один надзвичайно цікавий і неповторний факт: місто тричі було 

столицею. Сталося це в період Українських визвольних змагань 1917-1921 рр., коли 

тут перебували уряди трьох українських держав – Західноукраїнської Народної Рес-

публіки (ЗУНР), Української Народної Республіки (УНР) та Галицької Соціалістич-

ної Радянської Республіки (ГСРР). І хоча вищі державні органи ЗУНР, УНР діяли в 

Тернополі недовгий час, історія дає підстави вважати наше місто тимчасовим столи-

чним центром. Жодне інше місто України не може похвалитися подібною поді-

єю [1].Та все ж, на мою думку, важливою віхою багатовікової історії Тернопілля 

стало те, що наше місто тимчасово було столицею ЗУНР. На сьогоднішній день ця 

тема є надзвичайно актуальною для всіх українців, адже ми відзначаємо 100-річчя з 

дня проголошення Західноукраїнської Народної Республіки. Це дуже важливо сього-

дні для встановлення соціальної справедливості. Адже цілими десятиліттями про 

ЗУНР говорили тільки пошепки, а її захисників – стрільців Української Галицької 

Армії не можна було пом’янути «незлим тихим словом». Офіційна ж історіографія 

безпідставно твердила, що «Українські буржуазні націоналісти захопили владу на за-

хідноукраїнських землях і 1 листопада 1918 р. проголосили створення буржуазно-

націоналістичної т. зв. Західноукраїнської Народної Республіки». Це не лише не від-

повідає історичній правді, а й безсоромно сфальсифіковано. Що ж насправді відбуло-

ся в листопадові дні 1918 р. у Львові, яка подальша доля ЗУНР та УГА?  

Мрії галицьких патріотів, які вони пронесли крізь лихоліття Першої світової 

війни, почали збуватися восени 1918 р. Австро-Угорська монархія швидко наближа-

лася до «свого краху» [2, с. 80; 6, c. 38]. У результаті успішного повстання була пова-

лена влада монархії Габсбургів й відновлена українська національна держава. 

Відповідно до тимчасової конституції 13 листопада 1918 року вона отримала назву 

Західноукраїнська Народна Республіка. Центром історичного Листопадового зриву 

став древній Львів. Удосвіта 1 листопада 1918 року українські підрозділи, які налічу-

вали 1400 вояків та 60 старшин, без кровопролиття роззброїли австро-угорський гар-

нізон і оволоділи найважливішими стратегічними об’єктами міста [6, с.173-176]. Над 

ратушою 1 листопада 1918 р. та будинком намісництва замайоріли українські націо-

нальні прапори. Військовим комендантом Львова став уродженець села Ішків (нині 

Козівського району на Тернопільщині) полковник Микола Маринович.  

За прикладом Львова швидко перейшли в українські руки міста та містечка Те-

рнопільщини. Великий ентузіазм і патріотизм проявили жителі Тернополя, зокрема, 
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учителі місцевої української гімназії А. Музичка і С. Сидоряк. Тернопільські студе-

нти на чолі з А. Музичкою роззброїли жандармерію. 1 листопада в Тернополі на мі-

ській ратуші замайорів блакитно-жовтий прапор. Його встановив Севастіян 

Зубрицький-Вінява. Національні прапори були й на будинках інших державних ус-

тановах. У ході встановлення української національно-демократичної держави не 

обходилось без ексцесів. Під впливом антиукраїнського збройного виступу львівсь-

ких поляків готувалося повстання і в Тернополі.  

У місті створювалися органи влади молодої держави: повітовий комісаріат 

(староство), комісаріат міський, комісаріат пошти, дирекція скарбового округу, по-

датковий відділ, окружний суд, ліквідаційна комісія. Головою утвореного 4 листо-

пада повітового комітету Національної Ради в Тернополі став Петро Карманський – 

гімназійний учитель і поет. Добре продуманий і конкретний план перевороту роз-

робили збаразькі патріоти під керівництвом священника Степана Теслі. Діяльно 

включилося у Листопадовий зрив українське селянство Збаражчини. Піднесено зу-

стріло відновлення української державності село Лисичинці Збаразького повіту 

(нині Підволочиський район) [3, с. 112-120].  

Законодавчим органом новоствореної держави стала Українська національна 

рада, яку очолював доктор Євген Петрушевич. Уже 5 листопада 1918 року вона 

проголосила декларацію, у якій передбачалося ліквідувати національне та соціальне 

гноблення, запровадити загальне виборче право, восьмигодинний робочий день, 

здійснити земельну реформу. У силу тогочасних обставин уряд ЗУНР 21 листопада 

1918 року переїхав зі Львова до Тернополя, де працював до 2 січня 1919 року. Тут 

урядові установи містилися в українській гімназії на вул. Костюшка (тепер 

вул. Камінна, будинок не зберігся), у польській гімназії на вул. Конарського (тепер 

вул. М. Грушевського), а також у магістраті та в готелі «Подільський» (нині «Укра-

їна»). Про це тернополянам нагадує меморіальна дошка на будинку колишньої 

польської гімназії, у якому нині працює школа №4. Органом Державного секретарі-

ату ЗУНР була щоденна газета «Український голос», яка в 1918-1919 роках виходи-

ла у Тернополі [8, с. 117-119].  

Першочерговим завданням уряду з самого початку була організація і форму-

вання військових сил для боротьби на фронті, мобілізація всіх ресурсів для потреб 

війни, в якій вирішувалася доля української держави. Услід за зверненням уряд по-

чав здійснювати конкретні заходи з військового будівництва, забезпечення війська 

зброєю та амуніцією. Того ж дня державний секретар військових справ 

Д. Вітовський видав наказ «До населення Поділля», яким оголошував стан облоги 

на всій території республіки і проведення мобілізації до армії. В армію охоче йшли 

юнаки, однак в них не було військового гарту.  

У Тернополі уряд ЗУНР розгорнув клопітку роботу щодо безпосереднього ке-

рівництва державним життям. Зокрема велика увага приділялася діяльності органів 

влади у повітах. 1 грудня було видано «Обіжник до державних повітових коміса-

рів», яким вони затверджувалися як найвищі представники уряду ЗУНР на місцях, 

несли відповідальність за створення і роботу повітових адміністрацій, повинні були 

організувати виконання населенням урядових обов’язкових постанов. Виконуючи 

урядові рішення, повітові комісари розпочали роботу з проведення мобілізації в ар-

мію, створення державних запасів хліба та інших сільськогосподарських продуктів, 

наведення порядку в торгівлі й боротьбі зі спекуляцією, забезпечення населення 
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найнеобхіднішими товарами та вирішення інших важливих справ. Протягом грудня 

повсюдно було приведено до присяги працівників повітових комісаріатів та громад-

ських комісарів у селах. Так уряд поступово налагоджував систему управління в 

молодій українській державі [6, с. 70]. 

Головною зовнішньополітичною проблемою, якою займався уряд ЗУНР у Тер-

нополі, було об’єднання двох українських республік в одну державу, налагодження 

між ними стосунків в усіх сферах життя. У Державному секретаріаті питання про 

умови злуки обговорювалися не раз. Останнє засідання уряду з участю віце-

президента УНРади Л. Бачинського з цього питання тривало з 22-23 грудня. «Вирі-

шено послати делегацію до Києва з метою завершення злуки обох українських рес-

публік», – мовилося в опублікованому урядовому повідомленні. Так уряд ЗУНР 

однозначно і непохитно висловився за об’єднання з УНР в одну державу [7, с. 60]. 

Суспільний лад на території ЗУНР охороняла державна жандармерія. ЇЇ стани-

цями була вкрита вся Тернопільщина. Вона гарантувала безпеку громадян, слідку-

вала за своєчасним виконанням розпоряджень органів державної влади. Молода 

українська держава зіткнулася з фінансовими труднощами. Прибутки державної ка-

зни були мінімальними. У ряді міст Тернопільщини, як і Східної Галичини в ціло-

му, функціонували окремі міські гроші, 20 лютого 1919 року місто Тернопіль 

видало грошові бони вартість 2, 10, 20, 50 гривень, які ходили нарівні австро-

угорськими кронами. У грошовому обігу Збаража були місцеві бони вартістю 1, 5, 

10 гривень [4, с. 30-31]. 

Невідкладним завданням ЗУНР була відбудова зруйнованого господарства 

краю. Через наступ польських окупантів знесилена восьмимісячною війною з ними, 

УГА в середині липня 1919 року залишила Тернопільщину. Перехід УГА за Збруч 

засвідчив повну анексію польськими військами Західної України. 

Відзначення 100-річчя ЗУНР дало нам зручну нагоду згадати її керівників, дія-

чів, які в історичний для народу Галичини час стояли біля керма держави. На жаль 

про всіх керівників ЗУНР ми не знаємо. Одна з таких постатей – Сидір (Ісидір) Го-

лубович. Він із самого початку утворення ЗУНР був серед її чільних керівників, у 

січні-червні 1919 року очолював уряд республіки – Раду державних секретарів. Цей 

період був найбільш відповідальним у житті ЗУНР і позначений як значними звер-

шеннями, так і великими втратами. 

Сидір Голубович був другим та останнім головою уряду ЗУНР. На його плечі 

впала важка ноша відповідальності за долю молодої Української держави. Як член 

національно-демократичної партії, С. Голубович активно проводив її політику. Він 

був секретарем «Подільської ради» – політичного об’єднання національних демок-

ратів у Тернопільському окрузі, очолював повітове товариство «Сокіл». На виборах 

у квітні 1919 року переміг від округу Тернопіль-Збараж-Нове-Козова. Згодом у Від-

ні він зблизився з Є. Петрушевичем, майбутнім президентом ЗУНР, і в подальшому 

своєму політичному житті став його вірним побратимом. У 1913 р. С. Голубович 

був обраний послом галицького сейму. 

С. Голубович брав участь в історичному засіданні Української національної 

ради у Львові 18-19 жовтня 1918 року, на якому було проголошено Українську дер-

жаву на території Східної Галичини, Буковини і Закарпаття. Після «листопадового 

зриву» він входить до провідного керівництва УНРади, а 9 листопада призначається 

державним секретарем суддівництва. 18 грудня 1918 р., коли уряд ЗУНР перебував 



24 

у Тернополі, С. Голубович видав «Розпорядок державного секретаря судівництва 

про державну прокураторію». 4 січня 1919 року він був офіційно призначений голо-

вою уряду ЗУНР і за дорученням виділу УНРади сформував його склад. В особистій 

долі C. Голубовича відбилася доля українського народу Галичини періоду звитяж-

ної боротьби за свою державність. Історія жорстоко обійшлаcя з C. Голубовичем, 

безпідставно замовчуючи його імʼя кілька десятиліть у літописі ЗУНР, політичного 

життя Галичини [5, с. 54-59].  

Процес державної розбудови ЗУНР, діяльності уряду не був простим, навпаки, 

дуже складним і неоднозначним. Досвіду в цій справі ніколи не було. І, напевне, ці-

лком зрозумілими були деякі розходження в керівництві ЗУНР. Саме з цієї причини 

глава уряду К. Левицький в 20-х числах грудня склав в себе повноваження. Уряд 

тимчасово очолив С. Голубович. Невдовзі, 4 січня 1919 р. він був офіційно затвер-

джений Головою Ради державних секретарів. Наприкінці грудня 1918 року уряд по-

чав переїжджати до Станіслава (нині Івано-Франківськ). Останні урядові установи 

виїхали з Тернополя в перші дні січня наступного року. У житті ЗУНР розпочинала-

ся нова віха, нова героїчна сторінка.  
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Побудову правової держави та громадянського суспільства визначено як стра-

тегічні завдання у платформах і програмах переважної більшості політичних течій і 

партій в Україні. Необхідність створення такої держави та суспільства породжує 

важливість формування правової культури всіх суб’єктів суспільних відносин. 

Адже правова культура є відображенням рівня розвитку правосвідомості в суспільс-

тві, системи права і законодавства, юридичної практики та правової науки. 

Об’єктом дослідження є правова культура як система правових цінностей, 

вмінь і навичок, які проявляються в правомірній поведінці суб’єктів правовідносин.  

Предметом наукової розвідки є характеристика правової культури та 

визначення її впливу на стан законності та правопорядку в сучасному українському 

суспільстві. 

Метою публікації є аналіз і висвітлення значимості правової культури в проце-

сі становлення правової держави. 

Дослідженням правової культури займалися такі науковці: С.С. Алексеєв, 

Л.М. Герасіна, О.В. Зайчук, М.В. Кравчук, Ю.І. Крилова, Н.М. Оніщенко, 

Ю.М. Оборотов, О.Р. Ратінов, І.В. Осика, М.І. Панов, В.М. Кудрявцев, 

О.В. Макарова, Г.О. Мурашин, О.В. Сахаров, О.Ф. Скакун та інші. Правова культу-

ра є невід’ємною складовою правової держави. Високий рівень правової культури 

суспільства є однією з важливих ознак громадянського суспільства і, в першу чергу, 

правової держави, яка заснована передусім на принципах верховенства права і пра-

вового закону, поваги до основних прав і свобод людини й громадянина. 

На думку О.Ф. Скакун, правова культура є різновидом і невідʼємною частиною 

загальної культури суспільства. Правова культура становить систему духовних і ма-

теріальних цінностей у правовій сфері, збережених, накопичених та розвинених сус-

пільством завдяки постійному вдосконаленню заходів інформаційного, 

просвітницько-освітнього характеру з урахуванням загальнолюдських правових цін-

ностей. Вчена стверджує, що кожне суспільство виробляє свою модель правової ку-

льтури, стан розвитку якої визначає якість правової системи суспільства [1, с. 648]. 

Відомі вчені О.В. Сахаров та О.Р. Ратінов розуміють правову культуру як таку, 

що справляє організаційно-регулятивний вплив на забезпечення соціально-

позитивної поведінки. Вона попереджує негативні прояви при вирішенні соціальних 

завдань будь-якої сфери і будь-якого рівня життя суспільства. Науковці переконані, 

що низький рівень правової культури призводить до девальвації режиму законності 

[2, с. 106]. 

Згідно з поглядами М. В. Кравчука, правова культура є системою правових 

цінностей, що відповідають рівню досягнутого суспільством правового процесу і 
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відбивають у правовій формі стан свободи особи та інші соціальні цінності. Науко-

вець акцентує увагу на тому, що правова культура – це глибоке знання і розуміння 

права, свідоме виконання його вимог [3, с. 306]. 

У статті 1 Конституції України зазначено, що Україна є суверенною і незалеж-

ною, демократичною, соціальною, правовою державою [4]. Основним чинником 

функціонування такої держави є формування якісно нового рівня правової культури 

громадян. Без високого рівня правосвідомості кожного окремого громадянина Укра-

їни реалізація цілей, проголошених Конституцією, є неможливою. Саме тому пра-

вова культура є засадничим компонентом у процесі державотворення, вона сприяє 

становленню правової системи та громадянського суспільства в державі, адже лише 

на основі високорозвинутого громадянського суспільства та верховенства права 

можливо побудувати справжню демократичну державу із правосвідомим населен-

ням [5, с. 105]. 

За твердженням М. Кравчука, правова культура передбачає високу якість пра-

вотворчого процесу, реалізації права; достатній рівень правового мислення і психо-

логічного сприйняття правової реальності; усвідомлення специфічних способів 

правової діяльності правоохоронних органів; результатів реалізації вимог законнос-

ті у вигляді стійкого і стабільного правопорядку [3, с. 306] 

У структурі правової культури виділяють повсякденний, професійний і теоре-

тичний рівні правової культури. Правова культура у повсякденному житті характе-

ризується неглибоким, поверхневим відображенням правових явищ, що не 

дозволяють правильно обміркувати й оцінити всі сторони правової практики. Вод-

ночас, повсякденна правова культура сприяє дотриманню вимог правових норм, 

більш повному перетворенню їх в життя [6, с. 168]. 

Професійна правова культура притаманна особам з високими знаннями права в 

конкретній галузі професійної діяльності. Теоретична правова культура є відобра-

женням більш високого рівня знань правових явищ вченими-правознавцями. Теоре-

тична правова культура виступає безпосереднім джерелом права. Вона відіграє 

найважливішу роль як в правотворчості, так і в реалізації права [6, с. 168-169]. 

Можна зробити висновок, що побудова правової держави без правової культури 

громадян є неможливою. Правова культура – це частина культури суспільства як іс-

торично сформованої системи загальнолюдських духовно-моральних цінностей, від-

повідно до яких формується законослухняний спосіб життя і здійснюється правове 

регулювання суспільних відносин, що встановлюють режим правопорядку у країні. 

Підвищення рівня правової культури суспільства, в свою чергу, вимагає підвищення 

рівня та якості організації правового виховання, яке здійснюється шляхом навчання, 

пропаганди, агітації та самовиховання. Саме правова культура та правове виховання 

населення є соціальною гарантією дії верховенства правового закону в суспільстві. 
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Постановка проблеми. Дана стаття присвячена видатній особистості, таланови-

тому політику, організатору національної Армії, творцю Української держави Симо-

ну Петлюрі. Саме його політико-правові ідеї, у великій мірі, були дороговказом у 

розбудові незалежної Української держави, а його військово-політична діяльність в 

умовах боротьби за українську незалежність під час урядування Української Центра-

льної Ради, російсько-українських воєн, у період Директорії та українсько-польської 

співпраці стали визначальними і отримали назву «Петлюрівщина». Політико-правові 

ідеї, його об’єктивний досвід відродження та розбудови Української держави на по-

чатку ХХ ст. є надзвичайно актуальним, оскільки він є запорукою недопущення про-

рахунків сучасних державників. Значимість розробки цієї проблеми зростає сьогодні, 

в умовах ведення «гібридної» війни північною сусідньої державою. Тому ця стаття 

має незаперечну теоретичну і практичну значимість. Крім того, за словами 

М. Кравчука: «на підставі достовірних архівних матеріалів, доступ до яких відкрито, 

необхідно очистити історію власної держави та її армії, у цей період, від брудних на-

клепів, вигадок, перекручень, якими її очорнили протягом десятиліть» [3, с. 23]. 

Мета дослідження полягає у висвітленні політико-правових ідей С. Петлюри, 

проведені аналізу військового будівництва та визначення його досягнень у форму-

ванні основ незалежної України. Відповідно до поставленої мети постало ключове 

завдання – визначити базові політико-правові ідеї С. Петлюри та з’ясувати факти їх 

реалізації в процесі державотворення України в 1917-1921 рр. 

Виклад основного матеріалу. З огляду на те, що С. Петлюра перебував в епіце-

нтрі політичної, ідейної, та військової боротьби, його ідеї і вклад в будівництво 

держави завжди оцінювався дослідниками різнопланово, відповідно до їх політич-

них поглядів та уподобань. Усі події, де С. Петлюра брав участь, трактувалися упе-

реджено та базувалися на дезінформації, у певній мірі під «радянським» впливом. 

Найбільші здобутки щодо вивчення діяльності провідника мала українська історич-

на наука діаспори, але і вона не була позбавлена деяких недоліків: вузькості джере-

льної бази та надмірної політизації. Саме політизація впливає і досі на 
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неупередженість та об’єктивність висвітлення діяльності, військових перемог та по-

глядів С. Петлюри.  

Для С. Петлюри побудова власної Української Армії була фундаментом міцної 

держави. Створення перспективного національного війська, а саме його українізація 

є основою для того, щоб національну державу розглядали на рівні з іншими країна-

ми. У сучасному світі міць військового забезпечення дає можливість бути захище-

ним та мати слово серед інших держав на міжнародному рівні. С. Петлюра 

усвідомлював значущість військових факторів для національного відродження Ук-

раїни та добивався українізації армії, особливо для вирішення конфлікту з Моск-

вою. Формування регулярної армії для незалежної країни є основним завданням і до 

сьогодні є актуальна його ідея щодо розподілу військових звань, що спонукало ар-

мію бути дисциплінованою та організованою. Із багатьох українських діячів, які 

прагнули незалежності, саме С. Петлюра сформулював ідеальну концепцію держав-

ної структури. Дійсно його фундаментальними засадами держави виступила самос-

тійність, соборність, демократизм, верховенство права та європейські пріоритети в 

зовнішній політиці, що є актуальним для нинішньої Україна, зокрема, після обрання 

нею європейського курсу. Схвальними є його моральні аспекти, стосовно думки 

щодо автокефальної Церви, то вона є правильна. Це підтвердила Україна у 2018 ро-

ці, продемонструвавши свою силу та віру. Саме вищевказаними засадами повинна 

корегуватись сильна та незалежна Україна, тільки так можна добитися Європейсь-

кого визнання. Головний отаман стверджував те, що потрібно брати приклад та дос-

від у інших держав, щоб збудувати ідеальну свою [6, c.65-78]. 

Досліджуючи його діяльність у лавах Української Центральної Ради, можна 

зробити висновок, що Рада була першопроходьцем юридичного закріплення доку-

ментів для будівництва незалежної країни. У процесі розбудови УНР С. Петлюра та 

керівництво УЦР розробили основи конституційного, земельного, кримінального, 

фінансового, сімейного, кримінально-процесуального законодавства, які стали фун-

даментальною базою нормотворчості для наступних етапів українського державот-

ворення у ХХ ст і сучасної України. Створення системи власного законодавства, 

можна вважати фундаментом для національного суверенітету. 

Основним завдання військового будівництва С. Петлюра розглядав україніза-

цію війська, шляхом створення виключно українських полків та корпусів [2]. За 

твердженням М. Кравчука: «У квітні 1917 р. утворилася Українська фронтова рада 

Західного фронту на чолі з С. Петлюрою. Саме участь делегатів і повернення їх з 

Всеукраїнського військового з’їзду з відомостями про його роботу підтвердили «не-

переможно зростаючий український національно-визвольний рух», який був запо-

рукою державотворення» [4, с.37]. 

Рішення С. Петлюри налагоджувати міжнародні зв’язки та брати до прикладу 

такі процеси інших держав було доречним. У світі міжнародні зв’язки становлять 

основу політичних взаємовідносин сучасності [7, c.12]. 

С. Петлюра у Директорії відновив республіканський лад та демократичне пра-

вління в Україні. Спираючись на політичні погляди С. Петлюри, те що він хотів 

сформулювати уряд, йдеться про Раду Народних Міністрів, висновком є його пра-

вильний курс для розбудови незалежності. Він був переконаним противником узур-

пації влади [5, с.90-91]. 

Для досягнення мети успішного державотворення за його пропозицією Дирек-
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торія затвердила питання держаної мови та закон про вищий уряд Української авто-

кефальної православної Церкви; ухвалене рішення про запровадження державної 

української грошової одиниці – гривні, відповідно до якого з ужитку виводились 

російські грошові знаки, як царські, так і «керенки»; скасування приватної власності 

на землю та оголошення її «народним добром»; запроваджено розширення дипло-

матичних відносин Української Народної Республіки; активізовано розвиток науки 

та культури. Отже, заходи та досягнення у здійсненні державотворчих процесів в 

Український Центральній Раді та Директорії є вкрай вагомими, оскільки під час до-

слідження теми можна зробити висновок, що С. Петлюра завжди діяв та приймав 

рішення на благо України, вносив вагомий вклад у здобуття незалежності та собор-

ності. Лідер Української держави сприяв справі популяризації української культури 

у світі, дбав про освіту, брав участь у створенні українських культурних і науково-

дослідних закладів. Він велику увагу надавав поширенню знань про Україну за її 

межами. Більше за все він хотів зберегти власну державу різними способами, ризи-

кував та жертвував, укладав договори та домовлявся з ворогами задля того щоб 

УНР була суверенна та незалежна. Невдачі і прорахунки у розбудові України жод-

ним чином не зламали, а навпаки дало поштовх для плідної роботи. За рахунок сво-

го авторитету і організаторських здібностей, він створив військо, сформував 

Гайдамацький кіш Слобідської України, що довело патріотичність, цілеспрямова-

ність, незламність та вірність у незалежну Україну, її розквіт [3, с.58;1]. 

С. Петлюра був і залишається помітною постаттю в українській історії, в полі-

тичному і культурно-національному русі. Ставши символом української державнос-

ті, С. Петлюра виявився з-поміж сучасників найбільш послідовним, самовідданим її 

творцем і оборонцем, провідною постаттю національно-визвольної боротьби. В йо-

го особі органічно поєднались риси державного і військового діяча, якості політика 

і організатора українського війська. Недарма найбільші недруги української держа-

вності назвали визвольний процес України XX ст. «петлюрівщиною». Проводив ак-

тивну державотворчу політику, а його дії були спрямовані на зміцнення і захист 

української державності. Будучи прихильником самостійності України, він вважав, 

що одним з невідкладних завдань мусить бути консолідація всіх сил нації з метою 

відбудови самостійної української держави. Саме С. Петлюра стояв на чолі бороть-

би українського народу за свою державність і під його проводом українська держа-

вність відбулась. І хоча через багато причин Українська держава зазнала поразки, 

набутий досвід став джерелом, з якого наступні покоління черпали віру в держав-

ність. Боротьба за Українську державу (хоча і в інших формах), після падіння УНР 

не припинилась, а ім’я С. Петлюри стало загальнонаціональним символом. Усвідо-

млюючи значення утвердження української державності, С. Петлюра робить висно-

вок, що здобуття Української держави – це справа всієї нації, а не одного класу чи 

однієї партії, справа, яка вимагає єдності волі нації, пріоритету державних завдань 

над партійністю, що важливо пам’ятати сучасникам. 

Велике значення для самої держави С. Петлюра надавав способу організації вій-

ська й військових сил, що забезпечувало ефективне функціонування державного ме-

ханізму в цілому. Одним із головних уроків тієї доби, коли жив і здійснював свої 

плани С. Петлюра, є усвідомлення значущості організованої, конструктивної діяль-

ності різних політичних сил при досягненні високої мети, ім’я якій – Україна [8, c.33]. 

Основне підґрунтя військової доктрини Української Народної Республіки 
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створив найвизначніший її керівник – С. Петлюра. Йому належала концепція як вій-

ськово-адміністративної структури збройних сил молодої республіки, так і напра-

цювання та реалізація їх стратегічних і тактичних підвалин. Його зусиллями 

розпочалася трансформація українських частин царської армії у військові сили не-

залежної Української республіки. Він сформував перші регулярні збройні загони 

УНР, що стало прикладом для розбудови боєздатного Українського війська. Будучи 

очільником військових інституцій УНР на всіх етапах визвольних змагань, 

С. Петлюра здолав хибне переконання політичного проводу щодо недоцільності ут-

римання регулярних військ, доклав найбільше зусиль для перетворення розрізнених 

повстанських загонів у керовані з єдиного центру, діючі на постійній основі, зброй-

ні частини республіканців [9, c.117-118]. Йому належала розробка теорії і практики 

організації збройних сил УНР, як єдиного захисника інтересів української держав-

ності. Зазначена військово-політична концепція С. Петлюри, програма та ідеологія 

відповідали потребам державотворчої парадигми українства. В узгодженості полі-

тики та військової стратегії, всебічній підготовці армії та населення до військової 

служби, Головний отаман вбачав запоруку успіху у боротьбі за утвердження неза-

лежної соборної Української держави. 
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ПОЗНЯКОВ Спартак Петрович, 
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та природокористування України 

 
Актуальність даної проблематики пов’язана із багатьма рівнями суспільної за-

цікавленості і наукознавства. Так відповідно до положень вступної частини Дирек-

тиви Ради Європейського співтовариства про правову охорону комп'ютерних 

програм, комп’ютерні програми відіграють зростаюче значення у багатьох сферах 

промисловості і технологія комп’ютерних програм має фундаментальне значення 

для промислового розвитку Європейського Співтовариства. 

У наукознавчому значенні проблема правового захисту інтелектуальної власності 

на комп’ютерні програми є сферою міждисциплінарного науково-прикладного 

характеру і не лише із юридичним забезпеченням. Навіть візуальний погляд на склад 

понятійно-категоріального апарату, що входить у змістовне визначення предмету 

дослідження, свідчить про складну структуру міждисциплінарних відносин, широкий 

діапазон світоглядних й методологічних проблем і їх взаємозв’язків, що потребують 

пізнання. Процес такого пізнання на сьогодні здійснюється за допомогою різних 

методів, теоретико-методологічних підходів таких наук як економіка, інформатика і 

кібернетика; інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація; інформаційна 

безпека; державне управління та ін. 

У сфері юридичних наук на даний час проблема правового захисту інтелектуа-

льної власності на комп’ютерні програми не набула достатньої визначеності в аспе-

кті однозначності теоретико-методологічного підходу її вивчення. Адже у межах 

таких наукових галузей як теорія права, інформаційне, цивільне, адміністративне, 

господарське, кримінальне право та інших суміжних наук здійснюються досліджен-

ня лише окремих предметних питань пов’язаних із зазначеною проблематикою.  

Так, у сфері досліджень методології права й галузевої фундаментальної, прик-

ладної тематики з права проведений значний обсяг наукової роботи щодо пошуку 

засобів, методів, необхідних форм, науково-практичних підходів спрямованих на 

осмислення значення й удосконалення використання можливостей правового захис-

ту прав і свобод людини, у т. ч. права інтелектуальної власності взагалі, і інтелекту-

альної власності на комп’ютерні програми зокрема.  

Разом з цим, на даний час в юридичній науці достатньо цікавим щодо свого 

з’ясування залишаються наукознавчі проблеми пізнання новітніх закономірностей 

розвитку правовідносин у міждисциплінарних сферах соціального життя або так 

званих складних соціальних системах. На наш погляд, це потребує зосередження 

наукових досліджень на вивченні наступних напрямів, у т.ч. сфери правового захис-

ту інтелектуальної власності на комп’ютерні програми.  

1. Світоглядне, філософсько-правове осмислення термінів, понять, принципів, 
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явищ і теорій неюридичного і юридичного загально- й спеціально наукового характе-

ру, що відображають зміст сучасних інформаційних відносин, ролі людини і її основ-

них потреб та інтересів в інформаційно-технологічній сфері, а також з’ясування 

методологічних можливостей юридичного міждисциплінарного інтегративного під-

ходу щодо їх вивчення. Достатньо важливим у межах зазначеного напряму є характе-

ристика принципу правової захищеності інформаційних відносин, визначення змісту 

функцій юридичної відповідальності й поняття «інтегративна юриспруденція». 

2. Розробці теоретичних концептів та методологічного інструментарію спрямо-

ваного на пізнання правових моделей захисту людських творчих інтересів у процесі 

створення нових і використання наявних продуктів інформаційних технологій, твор-

чих (інтелектуальних) моделей комп’ютерних програм, їх можливостей практичного 

формально-юридичного впровадження. У зазначеному аспекті досліджень доцільно 

урахувати наявний стан світового досвіду, практику застосування, тенденцій розвит-

ку правовідносин, що ґрунтуються на нормах міжнародного і європейського права.  

3. З’ясування проблем у межах принципу правової визначеності відносин. Ви-

користання здобутків теорії нормотворчості і практики проектування нових і удо-

сконалення існуючих актів законодавства, формування їх у зручні і функціональні 

блоки, моделі, зводи норм права, закріплення логічних і достатньо змістовних сис-

тем науково обґрунтованого термінологічно-понятійного апарату та інші напрями.  

У більш звуженому аспекті спеціального предмету нашого дослідження існу-

ють невирішені питання на рівні методології права щодо наукознавчих можливостей 

інтегративного підходу, об’єднання (інтегрування) адекватних методів досягнення 

цілей права у складних відносинах практики міждисциплінарних сфер правового 

впливу. Безумовно вищезазначений перелік проблем не є вичерпним і потребує по-

дальшого аналізу, але він є необхідним для дискусії поза межами цієї публікації.  

 

 
 

 

ПРАВОВА КУЛЬТУРА ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК 

СТАНОВЛЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ 

ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ 

 
СВИРИДА Віталій Андрійович, 

бакалавр юридичного факультету 

Тернопільського національного 

економічного університету 

 
Постановка проблеми. Станом на сьогодні Україна переживає період реформу-

вання усіх сфер суспільного життя, зокрема й правової. Сьогодні на порядку денному 

стоїть питання інтеграції української правової системи у міждержавні європейські 

правові системи, а отже й переосмислення багатьох положень правового розвитку, 

які є засадничими. Саме зараз сформувалися сприятливі умови стосовно необхідності 

повного реформування правової реальності, що існує в нашій країні, та критичного 
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переосмислення методологічних основ дослідження сутності правової культури. То-

му теоретична розробка засад правового розвитку вимагає повного та всебічного ана-

лізу як національної правової культури, національного менталітету, правосвідомості 

українського народу та правових традицій, так і новітніх досягнень суспільно - пра-

вової думки, які склалися в світі. 

Метою статті є аналіз, розкриття ролі феномену правової культури як визнача-

льного чинника становлення та побудови правової держави в Україні, визначення її 

місця у системі правових цінностей.  

Стан дослідження. Дослідження категорії «правова культура» здійснювали ряд 

зарубіжних та вітчизняних вчених та науковців в галузі правознавства, зокрема такі 

як: В. Бачинін, Л. Горбунова, В. Копєйчиков, М. Кравчук, В. Лисогор, 

Л. Макаренко, Л. Наливайко, В. Нерсесянц, М. Патей-Братасюк, В. Селіванов, 

О. Скакун, В. Тацій та інші, в працях яких подається нова сутність даної категорії, 

здійснюється її переосмислення. Саме тому ідея реформування правового життя на 

засадах національної свідомості та духовної культури, цінностей, духу тощо заслу-

говує на увагу. 

Виклад основного матеріалу. Правова держава є політичною організацією сус-

пільства, де право підпорядковує та обмежує собі державну владу, а соціальна без-

пека та права людини є змістом свободи, закріплена в нормативно-правових актах, 

вона є підґрунтям громадянського суспільства. Тільки за умови існування стабіль-

ного, розвиненого громадянського суспільства є можливість створення правової 

держави. Правовий закон володіє вищим авторитетом у правовій державі, тому його 

порушення тягне за собою покарання. 

Правова держава – це держава, у якій всіма юридичними засобами, насправді, 

максимально забезпечено здійснення, захист та охорону основних прав людини; 

держава, де панують закони, які ґрунтуються на загальнолюдських цінностях й реа-

льно гарантують можливість кожному ефективно здійснювати та захищати свої 

права й свободи; це система органів та інститутів, що охороняють і гарантують ефе-

ктивне функціонування громадянського суспільства; це держава, де панує закон, 

відповідно до якого вся влада, партії і громадські організації, громадяни та посадові 

особи перебувають в однаковому становищі [4, с. 175].  

В Україні процес становлення правової держави, так як і політичне життя сус-

пільства є доволі багатоаспектним та динамічним, водночас, й суперечливим. Взає-

мна відповідальність особи та держави, забезпечення прав людини і громадянина, 

верховенство права повинні панувати в суспільному житті громадян. Є загальнові-

домим, що Україна не тільки проголосила про намір стати правовою державою, а й 

закріпила у формі конституційної норми положення про свій правовий статус. Кон-

ституцією України, яка була прийнята 28 червня 1996 року були закріплені всі на-

прями стосовно формування правової держави. Так, ст.1 Основного Закону 

визначає, що «Україна є суверенна, незалежна, демократична, соціальна, правова 

держава» [1]. Окрім того, принципи правової держави виявляються й в передбаче-

них Конституцією України взаємній відповідальності держави та особи (ст. 3), здій-

сненні державної влади на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу і судову 

(ст. 6), верховенстві права (ст. 8), пріоритеті прав людини і громадянина над іншими 

цінностями в державі та гарантуванні прав і свобод людини і громадянина (ст. 3, 21, 
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22, 64), принципі законності (ст. 56, 75), взаємній відповідальності держави та особи 

(ст. 3, 56, 152) та інших [1]. Отже, основоположні засади є закріплені на конститу-

ційному рівні. 

Варто зазначити, що становлення і формування в Україні правової держави 

здійснюється на тлі руйнування тоталітарної психології, системи цінностей та мен-

талітету. Це, безумовно, наклало відбиток на процеси розвитку правової культури і 

правосвідомості суспільства в цілому.  

Важливою умовою становлення та розвитку правової демократичної держави в 

Україні, домінування принципу верховенства права у всіх сферах суспільного життя 

є високий рівень правової культури як всього суспільства загалом, так і окремого 

громадянина. Здатність особи бути освіченою та активною безпосередньо вплива-

ють на розвиток правового життя та перспективи модернізації суспільства. Право-

вою культурою особистості є не тільки знання та розуміння норм права, а й 

неухильне їх виконання. Тобто людиною, яка має високу правову культуру можна 

назвати тільки ту, яка не тільки знає й розуміє юридичні норми, а й завжди дотри-

мується їхніх вимог у своїй життєдіяльності.  

З правової культури особистості формується правова культура суспільства, яка 

відображає рівень його правосвідомості, правової активності, юридичної діяльності 

та прогресивності юридичних норм. Рівень та якість правової культури, відповідно, 

впливає на якість норм права та правил поведінки, які регулюють відносини у всіх 

сферах суспільного життя. Тобто це є основою формування держави, і чим міцні-

ший буде цей фундамент, тим більш могутньою, більш розвиненою та прогресив-

нішою буде й сама держава. Формування правової держави в Україні, а також 

громадянського суспільства можуть стати реальністю лише за умови, якщо соціаль-

ні, правові, політичні та економічні реформи будуть поєднані із підвищенням рівня 

правової культури усіх існуючих соціальних груп українського суспільства.  

З метою подолання правового нігілізму, формування правової свідомості гро-

мадян та задоволення потреб громадян стосовно отримання знань про правову дер-

жаву були створені, прийняті та впроваджені: Постанова Кабінету Міністрів «Про 

програму правової освіти населення України» від 29 травня 1995 року [3] та Націо-

нальна програма правової освіти населення, затверджена Указом Президента Украї-

ни від 18 жовтня 2001 року [2]. Обидві програми передбачають ряд заходів та 

завдань, що спрямовані на підвищення загального рівня правової культури, набуття 

громадянами необхідного рівня правових знань та виховання в дусі поваги до зако-

ну формування у них поваги до права, а тому мають неабияке значення. 

Роль правової культури стосовно формування та подальшої розбудови право-

вої держави важко переоцінити, оскільки саме вона дає чітке розуміння сутності 

правової держави та її визначні особливості. За відсутності такого усвідомлення, 

розв’язання найбільш важливих завдань на шляху до побудови такої держави прос-

то унеможливлює [5, с. 36]. Саме тому постає необхідність в високому рівні поваги 

до права і закону, що є елементом правової культури.  

У цьому плані В. Селіванов зазначив: «Лише за умови розвиненої політичної й 

правової культури демократичного громадянського суспільства, яке на правовій ос-

нові контролює державну владу, державно організоване суспільство в змозі як об-

межувати, так і самообмежувати державні імперативні адміністративно-командні 

прагнення, стримувати владні пориви» [6, с. 254-255]. Тож-бо з цією метою в дер-
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жаві повинні вироблятися та впроваджуватися певні політичні й правові принципи 

та інститути, які перешкоджатимуть концентрації публічної влади, створювати сис-

тему противаг узурпації влади та її перетворення на самостійний чинник суспільст-

ва, що в подальшому ставатимуть основою формування і побудови правової 

держави. 

Отже, завдання щодо формування правової держави без достатнього рівня 

правової культури як окремої особи, так і всього суспільства не можуть бути 

вирішеними. 

У цьому контексті заслуговує на увагу думка В. Тація про те, що синтезуючим 

фактором формування правової держави є правова культура. Саме належний рівень 

правової культури є найважливішим фактором, який сприяє становленню правової 

системи та демократичних підвалин суспільства, впливає на формування всього 

спектру соціальних відносин, підтримує цілісність соціуму і держави, забезпечує 

стабільність та правопорядок. Йдеться про такі основні елементи правової культури 

суспільства: як рівень якісного стану юридичної охорони й захисту основних прав і 

свобод людини і громадянина; ступінь практичного впровадження в правове і дер-

жавне життя принципу «верховенства права»; рівень правосвідомості громадян та 

посадових осіб; наявність не колізійної системи законодавства; стан правозаконнос-

ті в суспільстві; ефективність роботи правоохоронних органів; рівень розвитку 

юридичної науки тощо [7, с. 8-9].  

Аналіз правового життя на сьогоднішній день в українському суспільстві вка-

зує на критично низький рівень поваги як до права, так і до правового закону, хара-

ктерними є правова неосвіченість, правовий нігілізм, правовий інфантилізм, як 

факторами, що перешкоджають розвитку правової держави. За наявності таких тен-

денцій завдання створення правової держави, що визначено в Конституції, не може 

бути вирішеним. Тому, з метою підвищення рівня правової культури та подолання 

зазначених негативних явищ, в державі слід виробити чітку політику у цій сфері й 

скоординувати зусилля державних органів, а також забезпечити науковий, систем-

ний підхід до проведення відповідних заходів, спрямованих на суттєве покращання 

правової культури. 

Висновки. Задля ефективного вирішення завдань сучасного державно-

правового розвитку необхідне ґрунтовне опрацювання наукового доробку вчених-

юристів, дефініцій, основних понять, категорій у правовій науці. Це дасть можли-

вість визначити тенденції розвитку та основні закономірності правового життя сус-

пільства, основу якого становить правова культура. Актуальними є вивчення 

надбань юридичної наукової думки про основні проблеми формування та станов-

лення феномену правової культури. Для прогресивного генезису правової культури 

вирішальне значення має проведення фундаментальних юридичних досліджень 

держави і права, без яких правова культура починає інтелектуально «вичерпувати-

ся», втрачати перспективу розвитку державно-правових явищ та розуміння сутності 

того, що відбувається нині в юридичній та соціально-політичній сферах. 

Україна є молодою незалежною державою з великим людським, промисловим, 

науковим, освітнім потенціалом, тобто має все необхідне для досягнення рівня най-

більш розвиненої країни світу. Тому кожен громадянин повинен розуміти вагомість 

генезису всіх сфер суспільного життя й кожної людини в нашій державі. 
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Процес здобуття ЗУНР розпочався у ніч на 1 листопада 1918 р. українські вій-

ськові з’єднання взяли під свій контроль усі стратегічні пункти Львова. Головну 

роль в організації цього «Листопадового зриву» відіграв Дмитро Вітовський. Пер-

шим урядом став тимчасовий Державний Секретаріат, який очолив К. Левицький. 

Отже нова держава проголошена 1 листопада 1918 р., а юридично закріплена (тобто 

прийняті закони, що визначали політичні, економічні, соціальні основи розвитку су-

спільства) 13 листопада 1918 р. із назвою Західноукраїнська Народна Республіка 

(далі – ЗУНР). 

Держава починає своє створення з прийняття законів, які будуть підґрунтям для 

подальшого державотворчого процесу. Тому розглядаючи ЗУНР, можна сказати, що 

першим і єдиним конституційним актом є «Тимчасовий основний закон». У ньому 

прописані такі основні аспекти: чітке визначення території, наявність суверенітету, 

державне заступництво та символіка, а саме – герб – золотий лев на синьому полі, а 

згодом тризуб, і синьо-жовтий прапор; затверджено державну печатку. На нашу дум-

ку, прийняття «Тимчасового основного закону» є першим і найголовнішим етапом 

державного будівництва в період ЗУНР [2, с. 193]. 
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Наступним важливим кроком до створення єдиної держави є формування Ук-

раїнської Галицької Армії. Як стверджує М.В. Кравчук: «Збройні формування Укра-

їнських січових стрільців на чолі з Д. Вітовським стали рушійною силою в 

створенні української держави на західних землях України. Саме їхніми зусиллями 

закладений фундамент формування національної, державницької свідомості україн-

ців, що реально дало можливість проголосити власну державу». Очевидно, що саме 

створення повноцінної армії є невід’ємною частиною державотворення. Оскільки, 

оборона – це одна з найважливіших функцій держави, а якщо функція не викону-

ється, то, відповідно, держава не є функціональною. Окрім того, постійне і стійке 

військо продукує патріотизм, і як результат – міцна держава і народ, який в критич-

них ситуаціях не буде осторонь [2, с. 2].  

Ще одним кроком до єдиної держави стало прийняття Закону «Про викорис-

тання мови у зовнішньому і внутрішньому урядуванні державних влад та урядів, 

публічних інститутів та державних підприємств у Західній обласні Української На-

родної Республіки», прийнятий 15 лютого 1919 року. Він постановив, що «держав-

ною мовою на Західній Області Української Народної Республіки є мова 

українська» [4]. 

Важливою ланкою державного механізму ЗУНР були судово-прокурорські ор-

гани. 21 листопада 1918 р. Українська Національна Рада (далі – УНРада) прийняла 

закон «Про тимчасову організацію судів і судової влади. Тимчасово судові функції 

в ЗУНР продовжували виконувати суди колишньої Австро-угорської монархії під 

керівництвом держсекретарства юстиції. Виходячи з цього, всі старі судді, які не 

скомпрометували себе антинародною, антиукраїнською діяльністю і прийняли при-

сягу чесно служити ЗУНР, могли залишатися на своїх місцях [5]. 

Продовжуючи реформу судової системи, УН Рада 11 лютого 1919 р. видала за-

кон про утворення в повітах трибуналів першої інстанції – для розгляду криміналь-

них справ. Суддів цих трибуналів призначало секретарство юстиції [ 2, с. 192-193]. 

Поновили в ЗУНР свою діяльність адвокати, обʼєднані у палату адвокатів. Во-

ни присягнули, що дотримуватимуться законів країни і служитимуть в імʼя її блага. 

Розпорядженням секретарства юстиції від 1 березня була створена нотаріальна слу-

жба. Нотаріуси також прийняли присягу на вірність Українській державі та викону-

вали всі нотаріальні дії від її імені [5].  

8 квітня 1919 р. було прийнято закон «Про право громадянства Західної облас-

ті УНР і правовий статус чужоземців». Кожна людина, яка в день проголошення за-

кону мала право належності до якої-небудь міської або селянської общини, 

вважалася громадянином УНР. Закон визнавав всіх осіб громадянами всіх осіб за 

їхнім бажанням і власноручною заявою, поданою до 20.04.1919. В іншому випадку 

вони вважались чужинцями [3, с. 118-119].  

Зі створенням на західноукраїнських землях Української Національної Ради в 

жовтні 1918 р. береться курс на відродження національної освіти, а саме: повну 

українізацію школи, видання шкільних підручників, одержавлення українських гім-

назій, створення Державного Секретаріату освіти і віросповідань тощо. Величезну 

роль у цьому процесі відіграла шкільна освіта як чинник розвитку державотворчих 

процесів, яка, власне, і проводила роботу, пов’язану з ліквідацією неписьменності 

серед дорослого населення [6, с. 219]. 

Отже, становлення української правової держави відбувалось. Чи можна назва-
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ти ЗУНР державою? На мою думку, так. Обґрунтувати можна тим, що для держави 

притаманні такі риси як: наявність бюджетної системи, громадянства або підданст-

ва, політико- територіальна організація, загальнообов’язкові правила поведінки, су-

веренітет. Як бачимо, з вище перелічених законів, які були прийняті та 

виконувались, ЗУНР – українська правова держава, яка пройшла тернистий шлях до 

здобуття незалежності та самостійності. Безперечно, досягти ідеальної, повної зла-

годи в умовах громадянської було неможливо. І все ж демократам, прихильникам 

державного відродження України, для забезпечення злагоди слід було докладати бі-

льше зусиль, насамперед, у сфері соціально-економічної політики. 
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Судовий захист, закріплений у ст. 55 Конституції України, є одним з ефектив-

них видів правових гарантій прав та свобод людини і громадянина в Україні. Немо-

жливо уявити практичної реалізації судового захисту без забезпечення 

фундаментального та конституційного права людини і громадянина в Україні, а са-

ме, права на отримання професійної правничої допомоги згідно з ч. 1 ст. 59 Консти-

туції України. Особливо, в період зміни та оновлення законодавства реалізація 

права на професійну правничу допомогу дедалі стає більше актуальною в формах 

адміністративного, господарського, конституційного, кримінального і цивільного 

судочинства. Без чіткості і визначеності нормативно-правових актів у сфері надання 

професійної правничої допомоги неможлива ефективна і повноцінна реалізація ос-

новних прав і свобод людини і громадянина в Україні. У цьому контексті особливе 

місце займає процесуальне законодавство України.  

Незважаючи на наявну різницю підстав і порядку реалізації права на професій-

ну правничу допомогу в процесуальних кодексах, зберігається загальний конститу-

ційний підхід про право користуватися професійною правничою допомогою в 

порядку та на підставах, передбачених законодавством. Право на професійну прав-

ничу допомогу закріплене й у Кодексі адміністративного судочинства України (на-

ділі – КАСУ). Зокрема, у статті 16 КАСУ зазначено, що учасники справи мають 

право користуватися правничою допомогою при вирішенні справ в адміністратив-

ному суді. При цьому, у КАСУ встановлено, що представництво в суді, як вид пра-

вової допомоги, здійснюється виключно адвокатом (професійна правнича 

допомога), крім випадків, встановлених законом. Інші норми КАСУ визначають 

процесуальний статус, повноваження, документи, що підтверджують повноваження 

адвоката в адміністративному суді. Процесуальний статус адвоката в адміністрати-
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вному суді визначається як представник в суді. При цьому, одна й та ж особа може 

бути одночасно представником або декількох позивачів, або декількох відповідачів, 

або декількох третіх осіб на одній стороні, за умови відсутності конфлікту інтересів 

між ними (ч. ч. 1, 2 ст. 57 КАСУ). У будь-якому разі, адвокат не може бути предста-

вником у справі іншої особи, інтереси якої у цій справі суперечать інтересам його 

довірителя (ч. 2 ст. 58 КАСУ). 

Повноваження адвоката як представника в адміністративному суді підтвер-

джуються довіреністю або ордером, виданим відповідно до Закону України «Про 

адвокатуру і адвокатську діяльність». 

Адвокат як представник, який має повноваження на ведення справи в суді, 

здійснює від імені особи, яку він представляє, її процесуальні права та обов’язки. 

Обмеження повноважень адвоката, як представника в адміністративному судочинс-

тві на вчинення певної процесуальної дії мають бути застережені у виданій йому 

довіреності або ордері.  

Отже, функція представництва в адміністративному судочинстві покладається 

на інститут адвокатури, крім випадків, встановлених законом.  

Таке положення КАСУ цілком узгоджується з п. 9 ч. 1 ст. 1 Закону України 

«Про адвокатуру і адвокатську діяльність», де представництво визначається як вид 

адвокатської діяльності, що полягає в забезпеченні реалізації прав і обов’язків клієнта 

в цивільному, господарському, адміністративному та конституційному судочинстві. 

Закріплення виключно за адвокатами представництва в суді, як вид професій-

ної правничої допомоги в КАСУ не суперечить рішенню Конституційного Суду від 

16.11.2000 № 13 –рп/2000 у справі про вільного вибору захисника, повністю корес-

пондується зі відповідними положеннями Конституції України, процесуальних ко-

дексів України і виводить на перший план передовий досвід європейських країн.  

Так, Закон України «Про судоустрій і статус суддів» передбачає право кожного 

на професійну правничу допомогу (Стаття 10. Професійна правнича допомога при 

реалізації права на справедливий суд). Для надання професійної правничої допомо-

ги діє адвокатура. Забезпечення права на захист від кримінального обвинувачення 

та представництво в суді здійснюються адвокатом, за винятком випадків, установ-

лених законом (ч. 3 ст. 10 Закону). 
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ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

ВАЩУК Наталія Федорівна, 
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розроблення та вдосконалення форми 

одягу науково-дослідної лабораторії 

спеціального транспорту та форменого 

одягу, здобувач ДНДІ МВС України 

 
У контексті реформування загальних засад адміністративно-правового регу-

лювання в Україні на сучасному етапі і, як наслідок, модифікації всіх елементів 

цього механізму, серед яких своє чільне місце посідає об’єкт, актуальності набуває 

питання визначення легкої промисловості як окремого об’єкта адміністративно-

правового регулювання, виділення специфічних рис, окреслення принципів, мети, 

функцій, завдань, кола суб’єктів, форм і методів адміністративно-правового регу-

лювання в галузі, враховуючи його загальнодержавну значущість, а також обґрун-

тування основних пріоритетів подальшого розвитку відповідної підгалузі 

економіки, вдосконалення правових (зокрема, адміністративно-правових) засад її 

державного регулювання. 

З погляду філософії права, для нашого дослідження обʼєктом адміністративно-

правового регулювання є суспільні відносини у сфері легкої промисловості. Кон-

ституційні положення, Господарський кодекс є тим науковим простором, частиною 

обʼєктивної реальності, в рамках якого проводилося дослідження об’єкта адмініст-

ративно-правового регулювання. 

Таким чином, легка промисловість як об’єкт адміністративно-правового регу-

лювання – це підгалузь промисловості, до складу якої входять: текстильна промис-

ловість, швейна промисловість, шкіряно-взуттєва промисловість, хутрова 

промисловість, галантерейна промисловість, трикотажна промисловість, художній 

промисел, а також виробництво супутніх виробів. Та здійснюються систематична 

виробнича, науково-дослідна, господарська діяльність у сфері суспільного вироб-

ництва, яка спрямована на виготовлення, реалізацію та забезпечення товарами лег-

кої промисловості суспільних та особистих потреб.  

Ключовими стримуючими чинниками розвитку сфери легкої промисловості є 

наступні: криза в економіці та війна на Сході країни; слабка законодавча база, нор-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%BA%D1%96%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B7%D1%83%D1%82%D1%82%D1%94%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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мативна галузева база; відсутність відокремленого профільного органу виконавчої 

влади; відсутність взаємодії на муніципальному рівні; висока собівартість виробни-

цтва товарів легкої промисловості; низький притік молодих кадрів на підприємства 

легкої промисловості; залежність вітчизняного виробництва від імпортованої сиро-

вини; низька купівельна спроможність населення; заповнення внутрішнього ринку 

країни дешевою продукцією китайського та турецького виробництва, а також заве-

зення «секонд-хенду» з Європи; значна тінізація галузі; недостатня інвестиційна та 

інноваційна діяльність тощо. 

Забезпечення легкої промисловості власною сировиною підвищить конкурен-

тоспроможність вітчизняної продукції завдяки зниженню її собівартості. Сьогодні в 

умовах колосальної девальвації гривні проблема забезпечення вітчизняного вироб-

ництва власною сировиною постала надзвичайно гостро. Одночасно не можна не 

погодитись з тим, що в результаті девальвації гривні кардинально змінюється ситу-

ація на внутрішньому ринку, компанії сподіваються на зростання своїх продажів 

шляхом поступового витіснення турецького товару, який протягом останніх років 

значно подорожчав порівняно з аналоговою продукцією вітчизняного виробництва. 

Безсумнівним є той факт, що сьогодні надзвичайно вигідно експортувати укра-

їнську продукцію до Євросоюзу. Слід зазначити, що українська легка промисло-

вість не може скаржитися на відсутність замовлень із Європи. За найскромнішими 

оцінками, не менше сотні українських швейних компаній виконують регулярні за-

мовлення з країн ЄС [1]. Як зазначають спеціалісти, якість нашого одягу не посту-

пається західним прет-а-порте. В Україні одяг шиють із натуральних тканин, 

дотримуючись державних стандартів [2].  

До останнього часу дуже багато підприємств виробляли свою продукцію для 

російського ринку. Але в умовах воєнного конфлікту на Сході країни, в результаті 

якого російський ринок поступово закрився, вихід в Європу для цих підприємств, 

стає ключовим завданням. Ситуацію ускладнює ще й те, що Російська федерація 

була великим ринком збуту для європейського одягу, що також не могло не відо-

бразитися на замовленнях для українських швейних фабрик [1].  

Слід зауважити, що серед компаній, орієнтованих на російський ринок, різко 

зросте конкуренція і вижити зможуть лише ті, які навчаться працювати по-

європейськи, виробляючи якісну і дешеву продукцію. Для цих підприємств, щоб 

мати можливість виробляти конкурентоспроможну продукцію, надзвичайно 

актуальним є питання модернізації виробництва. Оскільки більша частина 

виробничих фондів на сьогодні є застарілою, таким підприємствам необхідне нове 

обладнання. Проблему застарілості виробничих фондів необхідно вирішувати 

шляхом капітального оновлення виробництва та запровадження новітніх технологій 

на підприємствах галузі [3].  

Натомість перехід нашої країни до побудови правової держави, яку засновано 

на принципах демократії та економічної свободи, сприяв змінам та став поштовхом 

в усіх без винятку сферах державного і громадського життя, вороття до радянської 

моделі минулого українське суспільство не допустить, хоча минулий досвід можна 

переосмислити, осучаснити та пристосувати і зробити щось революційно нове, та-

кож можна запозичити найкраще у законодавстві зарубіжних країн.  

Зазначимо, що однією з передових сфер, у якій з’явилися та відчулися певні по-

зитивні перетворення, стала легка промисловість, оскільки ситуація на Сході нашої 
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держави дала поштовх для розвитку вітчизняної текстильної, швейної, взуттєвої га-

лузей, проведенню державних закупівель тощо). Зміни у векторі країни каталізували 

зміни в законах взагалі та промислового напрямку зокрема, а також у податковій си-

стемі, трансформаціям піддалася державно-бюджетна система, змінилося й цікаве 

для нашої сфери дослідження адміністративно-правове регулювання і таке інше.  

Багатогалузевість сфери легкої промисловості впливає і змушує розвиватись 

суміжні сфери. Наприклад, щодо інноваційних технологій у виробництві панчішно-

шкарпеткової продукції: нитки нової структури використано у розробках 

шкарпеток з сучасними покращеними властивостями для спецпідрозділу 

Національної поліції України.  

Потрібно відмітити, що попри повільні позитивні рухи, які відбулися після 

створення нової інституції Мінекономрозвитку, у сфері правового регулювання її 

діяльності легпрому, насамперед організації роботи сфери, існує чимало прогалин, 

зумовлених певною неузгодженістю, а то й поспішністю декотрих процесів рефор-

мування, невирішеністю проблем матеріально-технічного, фінансового забезпечен-

ня, соціального захисту й низькою мотивацією персоналу, що спричинило відтік 

професійних кадрів. 

Таким чином, підсумовуючи зазначене вище, доцільно здійснити комплекс за-

ходів з удосконалення сфери легпрому в цілому: удосконалити вітчизняну законо-

давчу базу; ратифікувати міжнародно-правові акти щодо діяльності сфери легкої 

промисловості; імплементувати європейські стандарти в законодавство України у 

сфері легкої промисловості; впровадити апробовані в розвинених країнах світу тех-

нології з управління легкою промисловістю; розробити та затвердити методику ви-

значення критеріїв оцінки ефективності її діяльності сфери легпрому; адаптувати 

систему професійного навчання до сучасних форм і методів навчання фахівців лег-

прому; підвищити якість професійного навчання та підготовки фахівців в галузі 

легпрому тощо.  
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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РЕФОРМУВАННЯ 

ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 
 

ГОЛОЯДОВА Тетяна Олексіївна,  

к.ю.н., доцент, доцент кафедри адміністра-

тивного та фінансового права Національного 

університету «Одеська юридична академія» 

 
Визначення податкової системи як сукупності податків та зборів, що справля-

ються в установленому Податковим кодексом порядку, дається у ст. 6 Податкового 

кодексу України [1]. Кожна держава має свою сукупність податків, зборів, відраху-

вань і платежів, які в загальній кількості складають структуру податкової системи кра-

їни. Дана структура займає вагоме місце у визначенні рівня економічного розвитку 

держави саме перетворення податкової системи з суто фіскального інструменту на 

ефективний засіб соціально-економічної стратегії держави. Разом з тим сучасні вимо-

ги часу висувають потребу в реформуванні податкової системи, яка дозволить окрес-

лити особливості податкової системи України в умовах фінансової кризи та 

забезпечити зростання ефективності функціонування національної економіки держа-

ви. На думку Л. Петренко, «податкова безпека – це стан податкової системи, який ха-

рактеризується стійкістю і стабільністю всіх її елементів, що передбачає спроможність 

захищати економічні інтереси держави і протистояти зовнішнім і внутрішнім загро-

зам, можливість реалізації і розвитку податкового потенціалу країни, ефективне вико-

ристання конкурентних переваг податкової системи в умовах глобалізації» [2, с. 89]. 

З принципом справедливого оподаткування тісно пов’язаний принцип рівності 

усіх платників перед законом. Даний принцип є принципом не фактичної, а форма-

льної рівності. Він полягає в тому, що платник певного податку та збору, за загаль-

ним правилом, повинен сплачувати податок або збір на рівних умовах. У 

Податковому кодексі України для розкриття цього принципу встановлено, що пода-

тки не можуть мати дискримінаційний характер і по-різному застосовуватись до 

платників виходячи із соціальних, расових та інших подібних критеріїв [1]. 

Намір України інтегруватися в європейський простір зумовлює необхідність 

гармонізації вітчизняного законодавства до вимог ЄС. Європейський Союз перебу-

ває на першому місці у світі за виділенням коштів на соціальний захист своїх гро-

мадян – до 30 % від ВВП, в Україні – лише 8 % [3, c. 251]. Особливо ця різниця 

помітна у сфері пенсійного забезпечення, що його українці фінансують із державно-

го бюджету через Пенсійний фонд [4, с. 90]. В умовах євроінтеграційних процесів 

внесені зміни до податкової системи України є однією з домінант структурної пере-

будови національної економіки, які мають забезпечити достатність фінансових ре-

сурсів для реалізації соціально-економічних функцій держави, а саме: 7 грудня 

2017 р. Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до По-

даткового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечен-

ня збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» [5]. 

До 1 січня 2020 р. запроваджено ввезення виробничого обладнання з розстро-

ченням сплати ПДВ на строк до 24 місяця. При цьому розстрочення сплати ПДВ на-

дається лише у разі імпорту обладнання, яке буде використовуватися платником 
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податку для власного виробництва на території України. Також створено Єдину базу 

даних звітів про оцінку з метою запобігання заниження бази оподаткування (оціноч-

ної вартості) при продажу нерухомого майна. Єдина база даних звітів про оцінку має 

забезпечити розміщення, створення, зберігання та оприлюднення інформації про 

об’єкт нерухомості та його вартість (крім інформації про нормативну грошову оцінку 

земельної ділянки), електронне визначення оціночної вартості, автоматичний обмін 

інформацією і документами з авторизованими електронними майданчиками [5]. 

Під час посвідчення правочинів, для яких законодавством України передбачено 

отримання нотаріусом звіту про оцінку, нотаріус перевіряє реєстрацію такого звіту в 

Єдиній базі даних звітів про оцінку та наявність присвоєного йому унікального номе-

ра. Таким чином, держава посилює контроль за відповідність оцінки нерухомого 

майна реальним ринковим цінам з метою збільшення надходжень від сплати ПДФО.  

Скасовано обмеження щодо застосування пільги зі сплати земельного податку 

фізичним особам однією земельною ділянкою. Так з 1 січня 2018 р. звільнення від 

сплати земельного податку поширюється на необмежену кількість земельних діля-

нок за кожним видом використання, але як і раніше в межах граничних норм (на-

приклад, на усі земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства 

сукупною площею не більше 2 га). 

Також вищевказаним Законом встановлена відповідальність контролюючих 

органів, а саме: запроваджена норма про відшкодування шкоди, завданої платнику 

податків незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю посадової або службової 

особи контролюючого органу за рахунок коштів державного бюджету, передбаче-

них для фінансування відповідного контролюючого органу, незалежно від вини по-

садової або службової особи. Також передбачено відповідальність посадової або 

службової особи в порядку регресу перед державою в розмірі виплаченого платнику 

податків з державного бюджету відшкодування [5]. Таким чином, платники подат-

ків отримали додаткові засоби захисту своїх прав та інтересів у відносинах із пред-

ставниками фіскальних органів. Однак, наскільки ефективним це буде на практиці 

побачимо з часом, тому що чіткого механізму реалізації сьогодні немає. Наприклад, 

коли у платника виникає право вимагати компенсацію збитку: при оскарженні неза-

конного повідомлення-рішення, включаючи касацію або коли виграна апеляція? 

Важливо щодо змін у податковій системі – уточнено умови звільнення від ПДВ 

постачання програмної продукції. Відповідно до змін звільнення від ПДВ поширено 

на операції з програмною продукцією, плата за які не вважається роялті. Уточнено, 

що з 1 січня 2013 р. до 1 січня 2023 р. звільняються від оподаткування ПДВ операції 

з постачання програмної продукції, а також операції з програмною продукцією, 

плата за які не вважається роялті. Окрім того, розширено поняття «програмна про-

дукція», а саме з 1 січня 2018 р. до неї відноситься: 

 результат комп’ютерного програмування у вигляді операційної системи, сис-

темної, прикладної, розважальної та/або навчальної комп’ютерної програми (їх ком-

понентів), а також у вигляді інтернет-сайтів та/або онлайн-сервісів та доступу до них; 

 примірники (копії, екземпляри) комп’ютерних програм, їх частин, компоне-

нтів у матеріальній та/або електронній формі, у тому числі у формі коду (кодів) 

та/або посилань для завантаження комп’ютерної програми та/або їх частин, компо-

нентів у формі коду (кодів) для активації комп’ютерної програми чи в іншій формі; 
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 будь-які зміни, оновлення, додатки, доповнення та/або розширення функці-

оналу комп’ютерних програм, права на отримання таких оновлень, змін, додатків, 

доповнень протягом певного періоду часу; 

 криптографічні засоби захисту інформації [5]. 

Прогресивне оподаткування в Україні може позитивно впливати на урядові 

видатки на соціальні блага, зокрема медицину та освіту, але в поєднанні з іншими 

змінами. Для більшості країн ЄС характерно встановлення прогресивної шкали 

оподаткування доходів громадян. 

Україні потрібно не лише сформувати збалансовану податкову систему, при-

вабливу для залучення капіталів і подальшого їх оподаткування, а й встановити 

конкурентні параметри цієї системи з урахуванням вимог європейського розвитку. 

Ефективність електронних перевірок , передбачених ст. 75 Податкового Кодексу, 

повинні забезпечуватися наявністю спеціального програмного забезпечення саме 

для захисту конфіденційної інформації від несанкціонованого проникнення в елект-

ронні системи та сприятиме налагодженню партнерських взаємовідносин між дер-

жавою та платниками податків та зборів [1]. 

На підставі проведеного дослідження можна зробити ряд висновків. По-перше, 

важливе зниження податків має супроводжуватися зменшенням державних витрат, 

але держава робить це непослідовно. Отже, проблема полягає в тому, що передумо-

вою сталого зростання є зниження податкового тягаря, але необхідність фінансу-

вання витрат держави суперечить цій меті, тому податкова політика повинна 

постійно маневрувати між цілями та засобами їх досягнення, що передбачає погли-

блення курсу на «індивідуалізацію» оподаткування. По-друге, для реалізації пріори-

тетів реформування податкової системи України необхідно здійснювати комплекс 

стимулюючих заходів, які передбачають: зниження податкового тиску, стимулю-

вання інноваційної діяльності, сприяння розвитку малого підприємництва, підви-

щення фіскальної ефективності податків за рахунок розширення податкової бази, 

поліпшення адміністрування, зменшення масштабів ухилення від сплати податків та 

розробка ефективних механізмів податкового адміністрування. По-третє, ключові 

зміни, яві відбулися в реформуванні податкової системи України, орієнтовані на єв-

ропейське податкове законодавство і враховують досвід реформування країн ЄС у 

зв’язку з євроінтеграційними процесами, які відбуваються в країні. Необхідна пос-

тупова лібералізації податкової системи в напрямі зменшення податкових ставок і 

надання податкових пільг за основними податками в Україні, створення умов для 

реалізації принципу соціальної справедливості у оподаткування та стабільне подат-

кове законодавство в України. 
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На сьогодні в правовій та економічній науковій літературі не існує єдності ду-

мок щодо проблем банківського регулювання в Україні. Розвинута банківська сис-

тема є необхідною умовою нормального функціонування економіки, тобто 

функціонування субʼєктів господарської діяльності та державного бюджету. Лише 

через досконалу банківську систему можна здійснити реструктуризацію економіки 

в цілому. Крім того, надійний і розвинений банківський сектор відіграє надзвичайно 

важливу роль у стабілізації економіки країни. Вітчизняні науковці відзначають, що 

в сучасних умовах виникає необхідність удосконалення методів регулювання бан-

ківської діяльності. Так, О. Поздняков та інші науковці акцентують на тому, що ор-

ганізації і методології банківського регулювання й нагляду в Україні притаманні 

численні проблеми нормативно-правового, інституціонального, інформаційно-

аналітичного, кадрового характеру [3, с. 106].  

Істотна зміна державних пріоритетів у реформуванні економіки України пот-

ребує швидкої та адекватної реакції на зміни умов економічної та господарської ді-

яльності з боку комерційних банків. Серед ключових питань, з якими українські 

банки стикатимуться на сучасному етапі в своїй поточній діяльності, слід виділити 

такі [2, с. 131-136]: 

Реорганізація фінансового сектору національної економіки відповідності з ви-

могами та за сприянням міжнародних фінансових організацій: 

1) перехід до системи постійного контролю ліквідності та введення нового по-

рядку регулювання діяльності комерційних банків з боку НБУ; 

2) впровадження системи регулярної оцінки ефективності діяльності комерцій-

них банків та визначення рейтингових показників; 

3) створення автоматизованих систем, баз даних, що забезпечуватимуть відслі-

дковування кредитної історії клієнтів комерційних банків; 

4) реформування механізму оподаткування банківської діяльності; 

5) завершення формування системи страхових, резервних та статутних фондів; 
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6) вдосконалення системи фінансового оздоровлення комерційних банків і т. ін. 

У цілому, дослідження сучасного стану та перспектив розвитку банківських 

систем розвинутих держав та України потребує виділення найважливіших проблем, 

що мають бути вирішені в ході реформування національної фінансово-економічної 

системи: 

1) високий ступінь невідповідності між формами власності та рівнями ефекти-

вності діяльності в банківській та виробничо-промисловій сферах; 

2) нераціональна територіальна структура – висока концентрація банків, а от-

же, і наявність відчутної конкуренції у великих торговельно-промислових центрах 

та практично повний монополізм двох-трьох банків у менш розвинених регіонах; 

3) незначна участь іноземного капіталу, іноземних банків та їх філіалів, що 

істотно обмежує притік іноземних інвестицій [2, с. 131-136.]. 

Потреби української економіки в активнішому залученні ресурсів іноземних ба-

нків зумовлені недостатнім рівнем капіталізації, потребою у прискореному розвитку 

фінансових ринків; залученні сучасних банківських технологій і досвіду банківського 

менеджменту як передумов для подальшого розвитку національної фінансової систе-

ми і підвищення прибутковості (нинішній рівень рентабельності банків – 11,1 % до 

оподаткування – є недостатнім для збереження рівня капіталізації в майбутньому).  

Невирішеною проблемою залишається небажання банків надавати правдиву 

інформацію клієнтам про свій фінансовий стан, рівень ризику та наявність певних 

проблем, особливо це питання загострилося в період жорсткої конкуренції банків. 

Тому, насамперед, ця проблема повинна вирішуватися на державному рівні, саме 

Національним банком України, який повинен займатися розкриттям даної 

інформації, що наддасть можливість клієнтам спостерігати за динамікою розвитку 

сучасного банківського бізнесу [1, с. 46]. 

Отже, банківське регулювання в України має ряд проблем, що виникають че-

рез недоліки нормативно-правової регламентації банківської системи. Проте, на 

думку автора, об’єктивно, ці проблеми є несуттєвими, оскільки банківська система 

України перебуває на етапі формування. Тому, завдяки вдалій законодавчій діяль-

ності Верховної Ради України, нормотворчій діяльності Кабінету Міністрів Украї-

ни та Національного банку України в подальшому є можливість вирішення даних 

проблем банківського регулювання в Україні. 
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ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 

ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОЧОГО МІСЦЯ ПРИВАТНОГО НОТАРІУСА 

 

КРАСНОГОР Олександр Володимирович, 

к.ю.н., академік ВГО «Академія нотаріату 

України», приватний нотаріус Чернігівського 

міського нотаріального округу 

 

До початку нотаріальної діяльності приватним нотаріусом, а також у разі зміни 

адреси розташування робочого місця (контори) приватного нотаріуса, Головним 

управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, 

головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі протягом 

15 днів з моменту отримання заяви про зміну адреси розташування робочого місця 

(контори) проводиться перевірка відповідності робочого місця (контори) 

приватного нотаріуса [4]. 

Приватний нотаріус може здійснювати нотаріальну діяльність лише за наяв-

ності акта про сертифікацію робочого місця (контори) приватного нотаріуса або 

рішення суду, яке набрало законної сили, яким визнано незаконним акт про відмо-

ву у сертифікації робочого місця (контори) приватного нотаріуса, що передує 

отриманню нотаріусом реєстраційного посвідчення [1]. 

Правове регулювання організації робочого місця нотаріуса здійснюється від-

повідно до положень Закону України «Про нотаріат» та Наказу «Про затвердження 

Положення про вимоги до робочого місця (контори) приватного нотаріуса та здійс-

нення контролю за організацією нотаріальної діяльності». 

При перевірці організації нотаріальної діяльності приватного нотаріуса переві-

ряються правові підстави для здійснення приватним нотаріусом нотаріальної діяль-

ності, наявність акта про сертифікацію робочого місця, відповідність робочого місця 

вимогам, установленим чинним законодавством, умови зберігання архіву нотаріуса. 

Закон України «Про нотаріат» в статті 25 містить перелік вимог до робочого 

місця нотаріуса. Робоче місце (контора) має відповідати таким умовам:  

1) забезпечувати дотримання нотаріальної таємниці; 

2) давати можливість кожному приватному нотаріусу, який здійснює нотаріа-

льну діяльність, одночасно та незалежно від іншого приватного нотаріуса здійсню-

вати нотаріальну діяльність, якщо в одній нотаріальній конторі працює біле двох 

нотаріусів;  

3) бути захищеним від несанкціонованого проникнення;  

4) бути забезпеченим сейфом для зберігання печаток, штампів, металевою ша-

фою для зберігання архіву нотаріуса;  

5) кількість кімнат у приміщенні, де знаходиться робоче місце (контора) при-

ватного нотаріуса, не може бути меншою, ніж кількість приватних нотаріусів, які 

здійснюють нотаріальну діяльність у його межах; 

6) бути пристосованим для роботи технічного персоналу з документами у 

відокремленій від нотаріуса кімнаті [2]. 

Розташування робочого місця приватного нотаріуса прив’язується до 
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відповідного нотаріального округу, в межах якого нотаріус зобовʼязаний 

здійснювати нотаріальну діяльність. 

Акт про сертифікацію робочого місця приватного нотаріуса містить в собі ві-

домості про приміщення, в якому нотаріус має намір зареєструвати приватну нота-

ріальну діяльність та висновок уповноваженої особи Головного управління юстиції 

Міністерства юстиції України про можливість його використання для розташування 

в ньому робочого місця (контори) та здійснення приватної нотаріальної діяльності. 

Щодо забезпечення нотаріальної таємниці: 

 у приміщенні не можуть перебувати, здійснювати професійну діяльність 

особи, діяльність яких не пов'язана з учиненням нотаріальних дій чи наданням до-

даткових послуг правового чи технічного характеру, пов’язаних з ними, крім осіб, 

які за договорами (угодами, контрактами) з приватним нотаріусом виконують робо-

ти із забезпечення діяльності приватного нотаріуса (установлення та обслуговуван-

ня оргтехніки, охоронного обладнання тощо); 

 приватний нотаріус, який займає приміщення на підставі договору про спів-

працю з іншим нотаріусом, не вправі працювати в одній кімнаті з особами, які пра-

цюють з приватним нотаріусом на підставі цивільно-правових, трудових договорів 

(помічники) та з особами, діяльність яких не пов'язана з учиненням нотаріальних дій; 

 якщо стіни робочого кабінету зроблені з металопластикових або інших 

конструкцій, вони повинні бути непрозорими. 

Щодо можливості кожного приватного нотаріуса, який здійснює нотаріальну 

діяльність, одночасно та незалежно від іншого приватного нотаріуса здійснювати 

нотаріальну діяльність:  

 приватний нотаріус має право мати лише одне приміщення для розміщення 

робочого місця (контори), яке повинно знаходитись у межах нотаріального округу, 

в якому здійснюється нотаріальна діяльність; 

 доступ до приміщення приватного нотаріуса має бути вільним для відвіду-

вачів. Не допускається розміщення робочого місця (контори) приватного нотаріуса 

у підвальних приміщеннях, кіосках чи інших тимчасових спорудах; 

 приватний нотаріус має здійснювати прийом громадян в окремому робочому 

кабінеті. Прийом громадян проводиться не менше пʼяти годин на день і п’яти 

робочих днів на тиждень; кожен нотаріус повинен мати окремий робочий кабінет 

площею не менше 10 квадратних метрів.  

Щодо захисту від несанкціонованого проникнення: 

 приміщення має бути захищене від несанкціонованого проникнення. Одним 

із засобів реагування на несанкціоноване проникнення є встановлена охоронна сиг-

налізація. У разі укладення договору щодо охорони приміщення, де розташовано 

робоче місце (контора) приватного нотаріуса, такий договір укладається цим прива-

тним нотаріусом та відповідним суб’єктом господарювання; вхідні двері повинні 

бути металеві або захищені металевим ролетом; 

 вікна повинні бути обладнані металевими ґратами або захисними ролетами 

незалежно від поверху, на якому розташоване приміщення. У випадках, коли стіни 

будинку скляні, на скло має бути нанесена броньована ударотривка плівка; 

 у робочому кабінеті приватного нотаріуса обов’язково повинні бути двері, в 

яких встановлений дверний замок. 
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Щодо зберігання печаток, штампів, бланків нотаріальних документів та архіву 

нотаріуса: 

 архів приватного нотаріуса та документи нотаріального діловодства мають 

зберігатися у металевій(их) шафі(ах) у робочому кабінеті приватного нотаріуса (в 

окремій кімнаті) або у відповідно обладнаній для цього кімнаті. Забороняється роз-

міщувати шафи для зберігання архіву у місцях, де відвідувачі можуть безперешкод-

но до них підійти. У разі зберігання архіву приватного нотаріуса та документів 

нотаріального діловодства в окремій кімнаті на дверях такої кімнати має бути вста-

новлений дверний замок; 

 приміщення, в якому розташоване робоче місце (контора) приватного нота-

ріуса, має бути придатним для зберігання документів нотаріального діловодства та 

архіву приватного нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної 

діяльності; 

 якщо у приміщенні працюють двоє чи більше приватних нотаріусів, їх ар-

хіви повинні зберігатися в окремих металевих шафах або окремих кімнатах для 

зберігання архівних документів; 

 у кожного приватного нотаріуса повинен бути окремий вогнестійкий сейф 

для зберігання печаток, штампів та спеціальних бланків нотаріальних документів. 

Щодо кількості кімнат у приміщенні, де знаходиться робоче місце (контора) при-

ватного нотаріуса, пристосованості приміщення для роботи з технічним персоналом:  

 кількість кімнат у приміщенні, де знаходиться робоче місце (контора) при-

ватного нотаріуса, не може бути меншою, ніж кількість приватних нотаріусів, які 

здійснюють нотаріальну діяльність у його межах; 

 для роботи з документами особи, які працюють з приватним нотаріусом на 

підставі цивільно-правового чи трудового договору і які є технічним персоналом, та 

помічники повинні перебувати у відокремленій, належно пристосованій до умов 

роботи та дотримання нотаріальної таємниці кімнаті. 

Біля входу у приміщення повинна знаходитись інформаційна вивіска, що іден-

тифікує робоче місце (контору) приватного нотаріуса. 

Якщо приватний нотаріус не згоден з висновком акта про відмову у сертифікації 

робочого місця (контори) приватного нотаріуса, він має право звернутись до суду. 

Приватний нотаріус може здійснювати нотаріальну діяльність за рішенням 

суду, що набрало законної сили, яким визнано незаконним акт про відмову у 

сертифікації робочого місця (контори) приватного нотаріуса [3].  

Практичне втілення даних положень має такий вигляд: з червня 2017 року по 

грудень 2018 року, експертно-перевірною комісією, на підставі звернень нотаріусів 

України було підготовлено 12 висновків щодо підготовлених подань про анулюван-

ня свідоцтв про право на зайняття нотаріальною діяльністю, з питань відмови у сер-

тифікації робочого місця приватного нотаріуса та інше. 

На жаль, практика показує, що існують нотаріуси, котрі не дотримуються 

порядку передбаченого низкою чинних нормативно правових актів, щодо 

забезпечення робочого місця нотаріуса. 
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ЩОДО ЗАКРІПЛЕННЯ ТЕРМІНУ «ЗЛОЧИНИ ПРОТИ 

ЛЮДЯНОСТІ» У ДЖЕРЕЛАХ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА 

 

САДОВА Тетяна Сергіївна, 
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дисциплін і міжнародного права 
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університету ім. І.І. Мечникова 

 

Злочини проти людяності викликають заклопотаність всієї міжнародної 

спільноти, оскільки існує загроза небезпеки будь-якої країни. 

Метою наукової доповіді є розгляд історичного процесу становлення та закрі-

плення терміну «злочини проти людяності». Відповідно до поставленої мети сфор-

мовані завдання: визначити час зародження концепції злочинів проти людяності 

(далі – ЗПЛ), проаналізувати яких змін зазнала концепція ЗПЛ протягом часу. 

Дослідженням цієї проблеми займалися такі вчені як: Е. Давид, М. Бассіоні, 

М.В. Буроменський, В.В. Василенко В.М. Русинова, В. Пелла, Ю.В. Трунцевський, 

Д. Філд. 

У науці міжнародного права існують розбіжності щодо визначення часу заро-

дження концепції ЗПЛ. Вчений Верле Г. пов’язує зародження концепції ЗПЛ із засте-

реженням Мартенса, яке було закріплене в Конвенції про закони сухопутної війни 

1907 р. [1]. Барсегов Ю.А. пов’язує зародження цієї міжнародно-правової категорії з 

Декларацією Великобританії, США і Росії 1915 р. [2]. Глотова С.В. зауважує, що вже 

в преамбулі Санкт-Петербурзької декларації 1868 р. говорилося про закони людянос-

ті як про норму звичаєвого права [3, с. 38]. В.В. Пустогаров вважає, що точкою відлі-

ку є Брюссельська конференція 1874 р., коли в проекті Конвенції про закони і звичаї 

сухопутної війни її автор Ф.Ф. Мартенс спирався на принципи Декларації 1868 р. Він 

запропонував включити в преамбулу Конвенції таке положення: «Надалі до того ча-

су, коли трапиться нагода видати більш повний звід законів війни, Високі Договірні 
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сторони вважають доречним засвідчити, що у випадках, не передбачених прийняти-

ми ними постановленнями, населення та воюючі сторони залишаються під охороною 

і дією міжнародного права, оскільки вони випливають з встановлених між народами 

звичаїв, із законів людяності та вимог суспільної свідомості» [4, с. 12].  

Отже, аналізуючи ряд декларацій та конференцій за роками їх проведення та 

підписання, автор погоджується з думкою Глотової С.В. щодо першої згадки зако-

нів про людяність як норму звичаєвого права. 

Як зазначає Е. Давид, словосполучення «злочин проти людяності» вживається 

для визначення деяких тяжких насильницьких дій, які здійснюються в широких ма-

сштабах людьми, незалежно від того, чи є вони представниками держави, на шкоду 

іншим людям, як правило, зокрема в політичних, ідеологічних, расових, національ-

них, етнічних або релігійних цілях [5, с. 537].  

У статуті Міжнародного військового трибуналу для суду та покарання голов-

них військових злочинців європейських країн осі (далі – МВТ) міститься перелік ді-

янь, які входять до складу ЗПЛ, а саме: вбивства, винищування, поневолення, 

заслання та інші жорстокості, вчинені щодо цивільного населення до або під час вій-

ни, або переслідування за політичними, расовими або релігійними мотивами з метою 

здійснення або в зв’язку з будь-яким злочином незалежно від того, чи були ці дії по-

рушенням внутрішнього права країни, де вони були здійснені, або немає [6, ст. 6].  

У статті 5 статуту Міжнародного трибуналу по колишній Югославії (далі – 

МТКЮ) стверджується, що трибунал повноважний здійснювати судове 

переслідування осіб, відповідальних за ЗПЛ, якщо вони вчинені в ході збройного 

конфлікту, будь то міжнародного або внутрішнього характеру, і спрямовані проти 

будь-якого цивільного населення: вбивства, винищування, поневолення, депортація, 

ув'язнення, катування, зґвалтування, переслідування за політичними, расовими або 

релігійними мотивами, інші нелюдські акти [7, ст. 5]. Отже, в статуті МТКЮ до 

окремих видів ЗПЛ крім перерахованих в статуті МВТ віднесені наступні діяння: 

катування, зґвалтування, ув’язнення, інші нелюдські акти, «заслання» замінюється 

на «депортацію». Також на відміну від статуту МВТ, в статуті МТКЮ є звʼязок ЗПЛ 

зі збройним конфліктом. 

Стаття 3 статуту Міжнародного трибуналу по Руанді (далі – МТР) містить ана-

логічний зі статутом МТКЮ перелік діянь, що входять до ЗПЛ [8, ст. 3].  

У Римському статуті Міжнародного кримінального суду категорія ЗПЛ допов-

нюється новими діяннями, вводяться такі склади сексуальних злочинів: «обернення 

в сексуальне рабство», «примус до проституції», «примусова вагітність і стериліза-

ція», інші форми сексуального насильства порівнянної тяжкості. Злочин «переслі-

дування за політичними, расовими або релігійними мотивами» доповнено словами 

«будь-якої ідентифікованої групи», а в якості підстави включає і такі мотиви, як ку-

льтурний і гендерний, що відображає сучасний рівень захисту прав людини. Вво-

дяться склади «насильницьке зникнення людей», «злочин апартеїду» [9, ст. 7].  

Таким чином, перша згадка законів про людяність як норму звичаєвого права 

відбулася в преамбулі Санкт-Петербурзької декларації 1868 р. Концепція ЗПЛ закрі-

плена в таких джерелах міжнародного права як: статут МВТ, статут МТКЮ, статут 

МТР та Римський статут Міжнародного кримінального суду. З роками концепція 

ЗПЛ зазнала певних змін. Вони полягали у тому, що перелік деяких діянь, що вхо-

дять в цю міжнародно-правову категорію, був розширений. Вносилися зміни в сут-
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ність ЗПЛ, зокрема зв’язок ЗПЛ з наявністю збройного конфлікту та масштаб здійс-

нення ЗПЛ. Найбільше розширення категорія ЗПЛ набула в Римському статуті, де 

закріплено нові склади злочинів, такі як сексуальні, злочини щодо зникнення людей 

та злочин апартеїду, вже наявні склади було доповнено уточнюючими ознаками. 

 

Список використаних джерел: 

1. Верле Г. Принципы международного уголовного права: учебник / пер. с 

англ. С.В. Саяпина. Одесса: Феникс, 2011. 392 с. 

2. Барсегов Ю.Г Турецкая доктрина международного права на службе полити-

ки геноцида (о концепции члена «Комиссии примирения» Гюндюз Актана). URL: 

http://www.genocide.ru/lib/barseghov/doctrine/contents.htm (дата звернення: 24.02.19). 

3. Глотова С.В. Концепция преступлений против человечности: общепризнан-

ность и сущностные признаки в свете современного развития международного пра-

ва. Вестник СПбГУ. Санкт-Петербург, 2016, № 3. С. 36—49. 

4. Пустогаров В.В. Международное гуманитарное право: учебник. Москва: Ин-

ститут государства и права Российской Академии наук, 1997. 55 с. 

5. Давид Э. Принципы права вооруженных конфликтов: курс лекций юридиче-

ского факультета Открытого Брюссельского университета. Москва: МККК, 2000. 

720 с. 

6. Статут Міжнародного військового трибуналу для суду та покарання голов-

них військових злочинців європейських країн осі. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ 

laws/show/998_201 (дата звернення: 24.02.19). 

7. Статут Міжнародного трибуналу по колишній Югославії. URL: 

http://www.un.org/ru/law/icty/charter.shtml (дата звернення: 24.02.19). 

8. Статут Міжнародного трибуналу по Руанді. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ 

laws/show/995_d65 (дата звернення: 24.02.19). 

9. Римський статут Міжнародного кримінального суду. URL: 

https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/995_588 (дата звернення: 24.02.19). 

 

 



55 

THE EFFECTIVENESS OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN 

RIGHTS’ PILOT JUDGMENT PROCEDURE IN THE REPUBLIC 

OF MOLDOVA 

 

ȘIMAN Corina, 

PhD Candidate in Public International 

and European Law, Faculty of Law, 

Moldova State University 

 

The pilot judgment procedure, occasionally performed by the European Court of 

Human Rights («the Court»), is aimed at the resolution of the States’ structural or 

systemic problems, which generate a multitude of repetitive cases. When the Court 

delivers a pilot judgment it determines the presence of such an issue and indicates, among 

the judgment’s operative provisions, the measures that are to be taken by the respondent 

State in order to solve it. Consequently, a question of effectiveness may arise and it can be 

addressed through the examination of the existent practice on this matter.  

The Republic of Moldova is one of the States that have the experience of participating 

in a pilot judgment procedure. On 28 July 2009, the Court delivered its pilot judgment in the 

case Olaru and Others v. Moldova [1]. The Court found the violation of Article 6 of the 

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms («the 

Convention») and of Article 1 of Protocol No. 1 because the respondent State did not 

enforce the final domestic judgments issued in the applicants’ favour. Those violations were 

the result of a practice incompatible with the Convention, manifested through the recurrent 

failure to comply with the final judgments awarding social housing, in respect of which the 

aggrieved parties had no effective domestic remedy. Therefore, the Court decided that the 

respondent State had to institute a domestic remedy that would cope with the identified 

problem. 

Following the issuance of the above-mentioned pilot judgment the Parliament of the 

Republic of Moldova, in conformity with the Court’s conclusions, adopted on 21 April 

2011 Law no. 87 [2], establishing a mechanism designed to compensate the damage 

produced by the excessive length of judicial and enforcement proceedings. The Court 

noted in its decision of 24 January 2012, regarding the case Balan v. Moldova [3], that 

there was no reason to believe that the new remedy could not afford the applicant the 

possibility to obtain adequate and sufficient redress for his grievances or that it could not 

offer reasonable prospects of success. Since the applicant refused to use the mechanism 

set up by Law no. 87, the Court declared the application inadmissible pursuant to Article 

35 §§ 1 and 4 of the Convention. 

The Report on the Monitoring of the Implementation Process of Law no. 87 reveals 

the number of cases initiated on the basis of this Law per year: in 2011 – 211 cases, in 

2012 – 373 cases, in 2013 – 833 cases, in 2014 – 568 cases, in 2015 – 549 cases and 293 

cases were reported in the first 6 months of 2016 [4]. These data reflect the Law’s 

applicability upon the individuals’ request and, thus, the necessity of such legislation is 

once again demonstrated. 

In addition, on 15 September 2015 the Court delivered its quasi-pilot judgment in the 
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case Shishanov v. the Republic of Moldova [5], suggesting in the text of the judgment how 

to solve the problems caused by the inadequacy of the detention conditions in the prisons 

of the Republic of Moldova, without indicating the potential solution in the operative part 

of the judgment. The presence of such suggestions in the judgment’s reasoning part and 

the absence of such indications among the judgment’s operative provisions is the basic 

distinctive feature of a quasi-pilot judgment. It must be underlined that in the case 

Shishanov v. the Republic of Moldova the Court found, inter alia, the violation of Article 3 

of the Convention. 

Subsequently, the Parliament of the Republic of Moldova adopted Law no.163 of 20 

July 2017 [6] and Law no. 272 of 29 November 2018 [7], introducing a new preventive 

and compensatory remedy for the individuals affected by poor detention conditions. On 12 

February 2019, the Court issued its decision regarding the case Draniceru v. the Republic 

of Moldova [8], and it assessed that the new remedy instituted in the Republic of Moldova 

presented, in principle, perspectives for adequate redress of Convention violations caused 

by precarious detention conditions. The Court also esteemed that the recently created 

remedy was compliant with the criteria set forth in the Shishanov case and that it could a 

priori be regarded as effective for the challenging of the poor detention conditions in the 

prisons of the Republic of Moldova. The applicant had to use the newly established 

mechanism and, accordingly, that complaint was declared inadmissible pursuant to Article 

35 §§ 1 and 4 of the Convention. 

In the end, it is notable that in both instances the respondent State has acted in 

accordance with the Court’s findings and has improved its legal system by creating new 

domestic remedies meant for the resolution of massive issues affecting numerous 

individuals. It seems that the pilot judgment procedure has proven its efficiency in the 

Republic of Moldova and, at present, there is no reason to consider otherwise. 
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Актуальною проблемою сьогодення у контексті дотримання Закону України 

«Про запобігання корупції» залишається недотримання вимог щодо запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів, а саме неповідомлення особою про наявність у 

неї наявного конфлікту інтересів та вчинення дій або прийняття рішень в умовах та-

кого конфлікту.  

Відповідно п. 2 ст. 84 Конституції України Верховна Рада України є органом 

державної влади, діяльність якого передусім спрямовано на забезпечення народного 

представництва та виявлення державної волі прийняттям законів шляхом голосу-

вання народних депутатів України.  

Голосування у Верховній Раді України, в контексті ч. 2 ст. 84 Конституції Украї-

ни – це дія, якою на пленарному засіданні завершується обговорення проектів законів, 

постанов та інших актів, у результаті якої приймається рішення Верховною Радою 

України. Голосування на засіданнях Верховної Ради України здійснюється народним 

депутатом України особисто, про що свідчить ч. 3 ст. 84 Конституції України [1]. 

Ч. 2 ст. 37 Регламенту Верховної Ради України передбачає види та способи го-

лосування парламентарів під час пленарних засідань Верховної Ради України. Зако-

нодавець чітко визначив, що під видом голосування слід розуміти зовнішню форму 

вираження волі народного депутата під час ухвалення рішень, а під способом, конк-

ретний засіб втілення того чи іншого виду голосування парламентарів [2].  

Відповідно до Рішення Конституційного Суду України від 7 липня 1998 року 

№ 11-рп/98, особисте голосування народного депутата України на засіданнях 

Верховної Ради України означає його безпосереднє волевиявлення незалежно від 

способу голосування [3].  

Народний депутат України, відповідно до Конституції України та законів Ук-

раїни, є правомочним членом колегіального органу законодавчої влади, який на за-

конних підставах має право ухвального голосу з питань, які виносяться на 

обговорення до Верховної Ради України, і стосовно яких він виносить рішення 

шляхом голосування. Таким чином, усі рішення парламенту приймаються шляхом 

голосування, яке має в свою чергу, особистий (персональний) характер і регулюєть-

ся нормами Конституції України, Регламенту Верховної Ради України та законами 

України. 

Відповідно до ч. 6 ст. 37, народний депутат бере участь у голосуванні з питань, 

щодо яких у нього наявний конфлікт інтересів, за умови публічного оголошення 

про це під час пленарного засідання Верховної Ради, на якому розглядається 

відповідне питання.  
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Ч. 1 ст. 35 Закону України «Про запобігання корупції» встановлено, що деякі 

особливості врегулювання конфлікту інтересів, що виникають у діяльності певних 

категорій осіб та органів, можуть встановлюватися відповідними законами Украї-

ни, які регулюють статус та засади організації вказаних органів. Законодавець в 

пункті б) частини першої статті 3 чітко встановив суб’єктів, на яких поширюється 

дія Закону України «Про запобігання корупції», а саме: народні депутати України, 

депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, 

сільські, селищні, міські голови [4]. 

Конфлікт інтересів народних депутатів України визначено низкою норматив-

них актів: Законом України «Про запобігання корупції», Кодексом України про ад-

міністративні правопорушення, а також Законом України «Про регламент 

Верховної Ради України», як законом, який регулює порядок роботи Верховної Ра-

ди України, її органів та посадових осіб, засади формування, організації діяльності 

та припинення діяльності депутатських фракцій, комітетів, комісій. 

Слід звернути увагу, що на відміну від Закону України «Про засади запобіган-

ня та протидії корупції», в якому надавалось загальне визначення конфлікту інтере-

сів, і який втратив чинність на підставі Закону №1700-VII від 14.10.2014 року «Про 

запобігання корупції», чинний Закон виділив два види: реальний конфлікт інтересів 

та потенційний конфлікт інтересів.  

Відтак, відповідно до ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції», потен-

ційний конфлікт інтересів – наявність в особи приватного інтересу у сфері, в якій 

вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на 

об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення дій під 

час виконання зазначених повноважень; реальний конфлікт інтересів – суперечність 

між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повнова-

женнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або 

на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень [4]. 

До обов’язку особи, яка має наявний реальний чи потенційний конфлікт інте-

ресів з питань, які розглядаються: 1) у найкоротший термін письмово проінформу-

вати визначений законом орган про наявний конфлікт інтересів; 2) заявити 

самовідвід щодо участі у розгляді відповідного питання. 

Закон України «Про запобігання корупції» у ч. 2 ст. 35 окремо деталізує поря-

док дій у випадку наявності реального чи потенційного конфлікту інтересів у особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування при-

рівняної до неї особи, яка входить до складу колегіального органу (комітету, комісії, 

колегії, тощо): 

1) така особа не має права брати участь у прийнятті рішення цим органом; 

2) про наявність конфлікту інтересів у такої особи може заявити будь-який 

інший член відповідного колегіального органу чи учасник засідання, якого 

безпосередньо стосується питання, що розглядається;  

3) заява про конфлікт інтересів члена колегіального органу заноситься в прото-

кол засідання колегіального органу; 

4) у разі якщо неучасть особи призведе до втрати правомочності колегіального 

органу, участь такої особи у прийнятті рішень має здійснюватися під зовнішнім ко-

нтролем, про що відповідний колегіальний орган приймає рішення [4].  

Ч. 6 ст. 37 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» надає 
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можливість парламентарю, який має конфлікт інтересів з питань, які виносяться на 

обговорення Верховною Радою України, брати участь у пленарних засіданнях Вер-

ховної Ради України та приймати рішення шляхом голосування, за умови публічно-

го оголошення про це під час пленарного засіданні. 

Відтак, дія або бездіяльність народного депутата Верховної Ради України, яка 

призводить до приховування інформації, щодо конфлікту інтересів з питань, які ви-

носяться на обговорення до Верховної Ради України, і стосовно яких він виносить 

рішення шляхом голосування, тягне за собою притягнення його до відповідальності 

відповідно до чинного законодавства України. 
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Legislative and public institutional reforms are of upmost importance in a transitional 

economy that carries out comprehensive reforms in various areas of government policies. 

Effective legislative processes are one of the major factors of state’s competitiveness and a 

prerequisite for economic stability in any nation. The effectiveness of the legislative arm 

of government shapes the policy of the state in various spheres creating the presence of 

professionalism, efficiency and accountable system for the public institutions. Reforms in 

the legislative arm reduce the burden on institutions of the state regulation, improving the 

quality of the governance, ensuring the legality and predictability of the institutions. 

II. Modern priorities of reforming, improving and harmonizing national legislation. 

In line with the Medium-Term Priority action plan and the government’s annual 

action Plan for 2017, the Prime Minister determined 6 key priority areas for the 

Government in 2017: 

→Pension reform; 

→Education reform; 
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→Healthcare reform; 

→Public administration reform; 

→Privatization and state-owned enterprise reform; 

→Land market reform. 

Stabilization of the economy and economic growth achieved by the Government in 

2016-2017 with the international community assistance allowed the mobilization of 

resources for the implementation of key reforms and social initiative 2017 was a year of 

success in laying the groundwork for human capital development as the Parliament of 

Ukraine passed the laws proposed by the Government, and the long-awaited education, 

healthcare and pension reforms were launched. In early 2018, the Government and the 

Parliament cooperatively embarked on the elaboration and passage of a new 

groundbreaking law to ensure effective and transparent privatization. Despite the 

extension of the moratorium on agricultural land sales into 2019, the work on land market 

reform is ongoing and remains a priority for 2018. Steps made as part of the efforts to 

implement reforms will contribute to stable economic growth, and the improvement of 

social protection and the well-being of citizens. 

III. Legal problems that require a first-rate solution for reforming institutions. 

– The introduction of world legal standard into legal education and legislation of 

legal professions; 

– Determine legislatively legal professions (attorney, judge, prosecutor, notary) and 

conditions of access to them, delimit them from other professions into which legal 

professionals may be involved; 

– Introduce legislatively high standards of legal education that would ensure training 

of professional high-qualified lawyers. Introduce external independent testing as a 

mandatory condition of getting legal education and access to profession; 

– Bring the legislation governing professional legal activity (judges, attorneys, 

prosecutors, notaries) into conformance with international standards, to facilitate 

improvement of efficiency of self-government among law professionals; 

– Give attorneys a possibility to choose bar associations that would represent their 

interest thus overcoming the monopolization of bodies of attorneys’ self-government. 

Establishment of an anti-corruption court to consider high-profile corruption cases: 

– Reach a consensus in society, political authorities and international community 

concerning prompt establishment of the anticorruption court in Ukraine (or a criminal 

court with broader jurisdiction, which would also include crimes against humanity, war 

crimes, etc.); 

– Ensure legislatively the operation of the anticorruption court. Set: special rules of 

selection of judges where political forces and acting judges would not have decisive 

influence; reinforced guarantees of work of such judges and special mechanism for 

forming court staff and financing this court. To consider the possibility to involve 

temporarily foreign judges as lay judges into hearing cases so that they strengthen the 

capacity of Ukrainian judges to hear the respective categories of cases; 

– Ensure the quality of the composition of the Higher Anticorruption Court as a first 

instance court, as well as of the respective chamber of the new Supreme Court. The 

responsible judges of the Supreme Court should also enjoy additional guarantees provided 

to the judges of the anticorruption court. 
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Конституційне положення про те, що життя в Україні визнається найвищою 

соціальною цінністю [1] має проявлятися, зокрема у тому, щоб попереджувати при-

чини неприродних смертей серед населення, зокрема таких, як нещасні випадки на 

дорогах. 

За статистикою станом на 2018 рік в Україні сталося 162 тис. дорожньо-

транспортних пригод, з яких 27 тис. постраждалих загалом та 3 тис. загиблих зок-

рема [2]. У 2017 році на 100 тис. осіб постійного населення коефіцієнт смертності 

осіб, як жіночої так і чоловічої статі, від транспортних нещасних випадків має 12.1 – 

і є в трійці в рейтингу смертей від нещасних випадків [3]. 

Така статистика є результатом недотримання безпеки дорожнього руху та по-

рушення правил дорожнього руху, причиною чому часто є відсутність страху бути 

притягнутим до відповідальності. Тому посилення юридичної відповідальності воді-

їв є ефективним способом скорочення нещасних випадків на дорогах. 

Дієвим методом для цього є запровадження системи накопичення штрафних 

балів, які в Україні були введені як вид адміністративного стягнення Законом Укра-

їни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення 

регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху» шляхом до-

повнення до Кодексу України про адміністративні правопорушення статтею 27-1. 

Ця система давно вже є в законодавстві інших країн та показала себе з позитивної 

сторони. Її головна мета – усвідомлення водієм своєї відповідальності за кожне по-
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рушення правил дорожнього руху, систематичне недотримання яких матиме більш 

серйозні наслідки, ніж одноразовий грошовий штраф [4]. Тому ця санкція також має 

вплив на осіб, чиє матеріальне становище може дозволити виплачувати численні 

штрафи, адже відповідальність за закінчення штрафних балів буде суттєвішою за 

грошову втрату.  

Важливе значення для розуміння переваг системи штрафних балів має зарубі-

жний досвід. Наприклад, у законодавстві Польщі визначені правопорушення, за які 

можуть бути нараховані штрафні бали та їх кількість – від одного до десяти. За не-

сплату штрафу поліція подає позов до суду, в якому вона є стороною обвинувачен-

ня, а за отримання більше 24 балів у порушника вилучається посвідчення водія, а 

сам він направляється на перескладання практичного та теоретичного іспитів [4].  

У Франції за перевищення гранично допустимої межі теж позбавляють прав 

водія через суд, проте, у випадку перевищення швидкості на фото повинно 

обов’язково бути видно обличчя водія. В Ізраїлі, якщо водій набрав 36 балів і біль-

ше, його позбавляють прав на три місяці, тільки після спливу яких він може та зо-

бовʼязаний перескласти екзамени [4].  

У Сполучених Штатах Америки система балів існує не один десяток років. Тут 

вона відіграє роль і при отриманні страхового полісу – в базі страховиків дані збері-

гаються три роки: відповідно, чим більше порушень, тим дорожче страховий поліс. 

Для прикладу, понад 11 накопичених балів вийде в зайві 1000 доларів США в рік. 

До того ж законодавче регулювання відрізняється за штатами. Зокрема, в Нью-

Йорку, як і у Франції, важливо, щоб при автоматичному фіксуванні правопорушен-

ня було видно обличчя водія [4; 6]. 

У Великобританії після набрання водієм-початківцем впродовж двох років 6 

балів, він має заново скласти всі іспити. А штрафні бали можуть також нараховува-

тися й поряд із застосуванням звичайного грошового стягнення – штрафу, як додат-

кова санкція [5; 6]. 

У Норвегії при призначенні штрафних балів має значення вік. Так, для водіїв 

віком від 18 до 20 років подвоюється їх кількість [6]. 

Система, яка запроваджена в Україні, полягає в тому, що кожному громадяни-

ну, який має право керування транспортним засобом, щороку нараховується 150 ба-

лів. Штрафні бали накладаються на громадян лише за правопорушення у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі. У разі 

фіксації такого правопорушення від загальної кількості балів вираховується та кіль-

кість штрафних балів, яка передбачена в санкції статті, якою передбачений склад 

правопорушення [7]. 

Проте при застосуванні зазначених положень на практиці може виникнути ряд 

певних проблем. По-перше, це брак на сьогодні необхідної кількості обладнання, 

яке буде фіксувати правопорушення у сфері забезпечення дорожнього руху, а особ-

ливо їх відсутність взагалі в невеликих містах та селах. Для вирішення цієї пробле-

ми рекомендую використати досвід США, де гроші, сплачені за штрафи, нараховані 

внаслідок накопичення штрафних балів, зараховуються до місцевих бюджетів[6]. 

Таким чином, органам місцевого самоврядування було б вигідно самостійно вста-

новлювати прилади для автоматичного фіксування правопорушень. 

По-друге, проблемою є невідповідність положення про відповідальність власни-

ка транспортного засобу до презумпції невинуватості, яка закріплена в статті 62 Кон-
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ституції України [1] та розтлумачена як така, що поширюється й на адміністративну 

відповідальність Рішенням Конституційного Суду України [8]. Й тут я теж рекомен-

дую перейняти зарубіжний досвід й притягати до адміністративної відповідальності 

особу, обличчя якої було зафіксоване за кермом автомобіля в момент вчинення адмі-

ністративного правопорушення, тобто, безпосереднього правопорушника. 

Таким чином, запровадження штрафних балів в Україні як виду адміністратив-

ного стягнення є істотним кроком для покращення безпеки дорожнього руху, але не-

обхідними залишаються і певні зміни в механізмі правового регулювання їх 

реалізації. 
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zakon.rada.gov.ua/laws/show/v023p710-10 (дата звернення 21.05.2019). 
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БОГУЦЬКА Анна Анатоліївна, 
студентка Східноєвропейського 

національного університету ім. Л. Українки 

 

Існування значної кількості різноманітних видів крипто валют спричинено по-

стійним моніторингом руху даних, а також виявленням сучасних тенденцій валют-

них систем на світовому ринку. Найпоширенішими грошовими одиницями 

криптовалюти є Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ripple, EOS, Litecoin. 

Варто зазначити, що висока капіталізація ринку криптовалют збільшує кіль-

кість їх користувачів та розширює сферу застосування цих валют у розрахунках на 

міжнародному рівні. Сьогодні в абсолютній більшості країн криптовалюта кваліфі-

кується як нематеріальний актив або товар і в переважній більшості вона не висту-

пає законним платіжним засобом. Проте в багатьох країнах ЄС, Великобританії, 

Австралії, Канаді, США та Японії операції з криптовалютою прирівнюються до ба-

ртерних операцій. 

Проект Закону України № 7183 «Про обіг криптовалюти в Україні» визначає 

криптовалюту як програмний код (набір символів, цифр та букв), що є об’єктом 

права власності, може виступати засобом міни, відомості про який вносяться та збе-

рігаються у системі блокчейн (розподілена база даних) в якості облікових одиниць 

поточної системи блокчейн у вигляді даних (програмного коду)[1]. Визначення 

крипто валюти у такий спосіб видається не дуже вдалим через зосередження на тех-

нічному аспекті, що відсуває на другий план економіко-правовий зміст поняття (з 

технічної точки зору категорія «програмний код» охоплює досить широке коло 

об’єктів, більшість з яких взагалі не пов’язані з криптовалютами, включаючи 

комп’ютерні програми, інформаційні бази даних тощо). 

Альтернативний проект Закону України № 7183-1 «Про стимулювання ринку 

криптовалют та їх похідних в Україні» пропонує визначити криптовалюту як децен-

тралізований цифровий вимір вартості, що може бути виражений у цифровому ви-

гляді та функціонує як засіб обміну, збереження вартості або одиниця обліку, що 

заснований на математичних обчисленнях, є їх результатом та має криптографічний 

захист обліку [2]. 

Сутність поняття криптовалюти найкраще проявляється через її ознаки.  

Однією з головних рис є децентралізація та доступність, тобто клієнтські про-

грами (так звані гаманці) та розподілені бази даних є повністю відкритими для пе-

регляду реєстру всіх операцій в системі. Також підключення до цього реєстру 

можливе за допомогою власного гаманця або веб-інтерфейсу спеціальних сервісів 

моніторингу з будь-якої точки світу, без паролів і будь-якої іншої авторизації. 

Характерною ознакою і безперечною перевагою криптовалюти є відсутність 

контролю за мережею, оскільки мережа не має контролюючого центру, який може 
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заморозити будь-який рахунок, змінити кількість грошових одиниць в системі, за-

блокувати або скасувати платіж. 

Також для криптовалюти властива можливість анонімних розрахунків. Завдяки 

зручному і анонімному засобу розрахунків, адреса – номер рахунку в системі не 

пов’язаний із його власником. Для відкриття такого рахунку не потрібно ніяких до-

кументів. 

Важливою ознакою є неперевершений захист мережі криптоодиниць, адже для 

того, щоб захопити над нею навіть обмежений контроль, потрібні величезні ресурси 

і витрати в сотні мільйонів доларів [3]. 

Незважаючи на швидкі темпи поширення криптовалюти, наразі скласти реаль-

ну конкуренцію офіційним грошовим одиницям вона не може, тому що механізм її 

роботи є занадто спрощеним у порівнянні з існуючою процедурою діяльності фі-

нансової системи. А такі ознаки як анонімність і децентралізація мають не лише по-

зитивні сторони, а й негативні, оскільки містять у собі серйозну загрозу втрати 

контролю над грошовим обігом та стабільністю грошових одиниць. 

Зазначене вимагає визначення правового статусу криптовалют. У повній мірі 

криптовалюти не відповідають жодному з визначених на даний час об’єктів цивіль-

них прав. На нашу думку, це свідчить про подальше їх визначення як окремого 

об’єкту цивільних прав або як частини окремої групи об’єктів цивільних прав, при-

міром, класу цифрових або віртуальних активів у складі нематеріальних благ, що 

вимагатиме розширення класифікації нематеріальних благ у Цивільному кодексі 

України і їх поділ на майнові та особисті немайнові нематеріальні блага. До складу 

майнових нематеріальних благ варто віднести віртуальні активи, в тому числі крип-

товалюту, які буде доцільно визнавати майном і об’єктами права власності. 

Висновки. Таким чином, криптовалюту можна визначити як нову, еволюційну 

форму, що утворилася в результаті втрати внутрішньої вартості грошей та розвитку 

безготівкових розрахунків, шляхом поєднання фінансових та технічних інструмен-

тів, а також як перехід на інформаційному етапі розвитку грошей від аналогової до 

цифрової форми. Криптовалюта може бути за своєю правовою природою віднесена 

до окремого різновиду майна, яке виступає товаром або є предметом договору міни. 

Для цього доцільно внести певні зміни загального характеру до Цивільного кодексу 

України та деяких чинних законів України, таких як Закон України «Про Націона-

льний банк України», Закон України «Про фінансові послуги та державне регулю-

вання ринків фінансових послуг». 
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ДУТЧАК Віра Федорівна, 
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економічного інституту ДВНЗ 

«Київський національний економічний 

інститут ім. В. Гетьмана» 

 
В Україні стає дедалі актуальнішим застосування медичної реформи. Слід зве-

рнути увагу на той факт, що дуже активно за останні десять років свого розвитку 

досягли приватні медичні заклади. Медична реформа має однакову законну силу 

впливу як на державну форму власності медичних закладів, так і на приватну. Щоб 

надати пацієнтам первинну медичну допомогу, медичний заклад повинен мати лі-

цензію на право зайняття медичною діяльністю.  

Цікавим та актуальним напрямком медицини сьогодні є косметологія. Крім то-

го, якісні послуги косметолога може надати лікар, що має відповідну медичну осві-

ту, і це вже зафіксувалося у свідомості громадян. Але коли молодий спеціаліст-

косметолог прагне відкрити власний кабінет медичної практики, він стикається із 

рядом проблем, які неналежно врегульовані чинним законодавством і створюють 

перешкоди при отриманні ним ліцензії на здійснення медичної практики. У першу 

чергу це пов’язано із тим, що вибір приміщення для відповідного медичного кабіне-

ту є досить обмеженим, так як малий бізнес не передбачає можливості великих за-

трат на оренду приміщення, необхідні за розміром і привабливі для пацієнтів-

клієнтів нежитлові приміщення здаються у більшості випадків на перших поверхах 

житлових багато поверхових будівель.  

Питання правового регулювання «перших кроків» в приватній медичній прак-

тиці досліджували такі науковці як З. Загиней, Е. Кудина, О. Матришин, 

О. Меленко, О. Нижник, проте питання особливостей правового регулювання на-
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дання косметологічних медичних послуг не є достатньо розкритим. 

Ліцензування медичної діяльності сьогодні здійснюється на підставі Закону 

України «Про ліцензування видів господарської діяльності» [1] та «Ліцензійних 

умови провадження господарської діяльності з медичної практики» [2].  

Пунктом 6 «Ліцензійних умови провадження господарської діяльності з меди-

чної практики» затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 

02.03. 2016 р. № 285 визначено, що до заяви про отримання ліцензії додаються за 

підписом здобувача ліцензії або уповноваженої ним особи відомості про стан мате-

ріально-технічної бази [2]. Саме такі відомості містять інформацію про приміщення, 

в якому лікар має здійснювати свою професійну діяльність.  

Так як чинне законодавство України не має правового трактування терміну 

«косметологія», виникає ряд проблем у лікарів-дерматовенерологів, які надають па-

цієнтам тільки косметичні послуги, особливо при поданні до Міністерства охорони 

здоров’я України (МОЗУ) документів з відомостями про приміщення для медичної 

діяльності.  

Станом на початок 2016 року п. 4.7 Ліцензійних умов провадження господар-

ської діяльності з медичної практики, затверджених Наказом МОЗУ від 02.02.2011 

№ 49 було чітко передбачено, що приймальні відділення хворих в закладах охорони 

здоровʼя мають бути окремими для дитячого, пологового (гінекологічного в поло-

говому будинку), інфекційного, дерматовенерологічного, туберкульозного, психіат-

ричного (психосоматичного) відділень, але вказаний наказ МОЗУ втратив чинність 

на підставі Наказу Міністерства охорони здоров’я № 1366 від 03.11.2017 [3]. 

Зараз чинними є «Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з 

медичної практики» затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 

02.03.2016 р. № 285 [2], в положеннях яких відсутня така норма, яка б забороняла 

здійснення медичної практики за спеціальністю дерматовенерологія в нежитловому 

приміщенні (виведеного із житлового фонду тощо), яке розташоване в житловому 

будинку. Отже в основному нормативному акті щодо надання ліцензії на право 

здійснення медичної діяльності відсутня пряма норма, яка забороняє медичну дія-

льність лікаря-дерматовенеролога в медичному центрі розташованому в нежитло-

вому приміщенні багатоповерхового житлового будинку. 

Необхідно звернути увагу, що в практиці МОЗУ є випадки, коли при поданні 

документів лікарю відмовляють на підставі не відповідності матеріально-технічної 

бази вимогам Державних будівельних норми України «Будинки і споруди Заклади 

охорони здоров’я». 

У законодавчій базі чинними вказані Державні будівельні норми України «Бу-

динки і споруди Заклади охорони здоров’я ДБН В.2.2-10-2001, які затверджені На-

каз Держбуду України від 04.01.2001 р. № 2 , відповідно до п. 1.5. яких «Аптеки, 

жіночі консультації, стоматологічні поліклініки, кабінети лікарів загальної практики 

(сімейні лікарі) та інші кабінети лікарського прийому (за винятком дер-

матовенерологічних, інфекційних, фтизіатричних), в тому числі приватно практи-

куючих лікарів, які не мають у своєму складі рентгенівських кабінетів … 

допускається розміщувати у житлових і громадських будинках за умови дотриман-

ня протипожежних, санітарно-гігієнічних вимог, що забезпечують оптимальний ре-

жим експлуатації житлових та робочих приміщень» [4]. 

Зауважу, що в Державних будівельних нормах України від Будинки і споруди 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1445-17/paran7#n7
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0002241-01?new=1&find=1&text=%E4%E5%F0%EC%E0%F2#w12
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0002241-01?new=1&find=1&text=%E4%E5%F0%EC%E0%F2#w12
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Заклади охорони здоров’я ДБН В.2.2-10:2018, які погоджено Державною службою 

України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (висновок 

від 14.12.2016 № 602-123-20-2/4153) [5], зазначено в п. 4.4.: «…Допускається роз-

міщувати у житлових та громадських будинках: аптеки, жіночі консультації, стома-

тологічні поліклініки, кабінети лікарів загальної практики (сімейні лікарі) заклади 

первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) та інші кабінети лікарського при-

йому (за винятком дерматовенерологічних, венерологічних інфекційних, фтизіатри-

чних) … за умови наявності окремого входу та дотримання протипожежних, 

санітарно-гігієнічних вимог, що забезпечують оптимальний режим експлуатації жи-

тлових та робочих приміщень».  

Якщо керуватися нормами вище вказаних нормативних документів, виникають 

підстави для заборони розміщення кабінету лікарського прийому дерматовенероло-

гічних хворих в житлових будинках без окремого входу.  

У «Номенклатурі лікарських спеціальностей» затвердженій Наказом Міністер-

ства охорони здоров'я України від 22.02.2019 року № 446 в п. 5 розділу І «Внутріш-

ні хвороби» визначена спеціальність «Дерматовенерологія», а такі спеціальності як 

«дерматологія» або «косметологія»  відсутні [6].  

Якщо розглядати поняття «венерологія», як окрему категорію, то словник ук-

раїнської мови визначає: «ВЕНЕРОЛОГІЯ – це галузь медичної науки, що вивчає 

венеричні хвороби і розробляє засоби їх лікування.» [7, с. 324]. Даний словник та-

кож надає визначення «КОСМЕТОЛОГІЯ – галузь знання, що вивчає лікувальну й 

декоративну косметику» [7, с. 690]. 

Тому якщо лікар не збирається надавати по суті послуги лікування венерологі-

чних хвороб (інфекційних), а планує займатися виключно дерматологією в сенсі 

«косметології», п. 4.4. ДБН В.2.2-10:2017 потрібно трактувати як «…Допускається 

розміщувати у житлових та громадських будинках: жіночі консультації, … дерма-

тологічні (косметологічні) кабінети (центри) … за умови наявності окремого входу 

та дотримання протипожежних, санітарно-гігієнічних вимог, що забезпечують оп-

тимальний режим експлуатації житлових та робочих приміщень».  

Отже, можемо зробити висновок, що важливим моментом при підготовці паке-

ту документів про матеріально-технічну базу здійснення медичної діяльності є по-

дання до МОЗУ із загальними документами, передбаченими ліцензійними 

вимогами, пояснювальної записки щодо планування надання лікарем послуг дерма-

тології в контексті косметології, та однозначного нездійснення медичної діяльності 

по напрямку венерології. Також лікар обов’язково повинен подати до МОЗУ копію 

диплому про повну вищу освіту (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Ме-

дицина», спеціальністю «Лікувальна справа» та проходження інтернатури за спеці-

альністю «Дерматовенерологія» з наступною спеціалізацією з 

«Дерматовенерологія», а також технічну документацію на власне або орендоване 

нежитлове приміщення за планом приміщення з окремим входом від загального для 

мешканців будинку, якщо таке приміщення розташоване в багатоповерховому жит-

ловому будинку. За наявності таких документів МОЗ України не відмовляє в надан-

ні ліцензії на здійснення медичної практики лікарям-дерматовенерологам (фактично 

косметологам) у медичному кабінеті в житловому багатоповерховому будинку.  

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0293-19#n8
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИЗНАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ  

ЗА НАБУВАЛЬНОЮ ДАВНІСТЮ 

 

КАЗАНЦЕВ Сергій Володимирович, 
асистент кафедри цивільного права 

№ 1 Національного юридичного 

університету ім. Я.Мудрого 

 

Питання набуття права власності за набувальною давністю врегульовані у 

статті 344 Цивільного кодексу України. 

1. Особа, яка добросовісно заволоділа чужим майном і продовжує відкрито, 

безперервно володіти нерухомим майном протягом десяти років або рухомим май-

ном – протягом п’яти років, набуває право власності на це майно (набувальна дав-

ність), якщо інше не встановлено цим Кодексом. 

Набуття права власності на земельну ділянку за набувальною давністю регу-

люється законом. 

Право власності на нерухоме майно, що підлягає державній реєстрації, виникає 

за набувальною давністю з моменту державної реєстрації. 

2. Особа, яка заявляє про давність володіння, може приєднати до часу свого 

володіння увесь час, протягом якого цим майном володіла особа, чиїм спадкоємцем 

(правонаступником) вона є. 

https://ips.ligazakon.net/document/view/t030435?an=773
https://ips.ligazakon.net/document/view/t030435?an=750
https://ips.ligazakon.net/document/view/t030435?an=752
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https://ips.ligazakon.net/document/view/t030435?an=1231
https://ips.ligazakon.net/document/view/t012768?an=737
https://ips.ligazakon.net/document/view/t041952
https://ips.ligazakon.net/document/view/t030435?an=773
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3. Якщо особа заволоділа майном на підставі договору з його власником, який 

після закінчення строку договору не пред’явив вимоги про його повернення, вона 

набуває право власності за набувальною давністю на нерухоме майно через 

п’ятнадцять, а на рухоме майно – через п’ять років з часу спливу позовної давності. 

Втрата не з своєї волі майна його володільцем не перериває набувальної давно-

сті у разі повернення майна протягом одного року або пред'явлення протягом цього 

строку позову про його витребування. 

4. Право власності за набувальною давністю на нерухоме майно, транспортні 

засоби, цінні папери набувається за рішенням суду. 

Наведена норма встановлює комплекс необхідних умов, за наявності яких у 

сукупності (юридичний склад) у особи, яка володіє чужою річчю, виникає право 

власності на неї.  

Перша з умов стосується того, що річ по відношенню до особи, яка нею заво-

лоділа, має бути чужою. Це означає, по-перше, що особа суб’єктивно усвідомлює 

факт того, що річ у момент заволодіння не належить їй на праві власності та, по-

друге, в юридично-об’єктивному значенні на момент заволодіння річчю відсутня 

будь-яка правова підстава (титул) для такого володіння. Третя частина ст. 344 ЦК 

України не створює виключення з цього правила, оскільки хоча особа і заволоділа 

майном на підставі договору з його власником (на момент передання майна у воло-

діння титул був наявним), але після закінчення строку договору володіння річчю 

стало безтитульним. Тобто, має бути саме фактичне (безтитульне) володіння. Наяв-

ність у володільця правового титула виключає можливість визнання за ним права 

власності за набувальною давністю. Названа умова випливає перш за все з правової 

природи виникнення права власності за набувальною давністю – тривалий строк 

фактичного добросовісного володіння чужою річчю змінює ставлення володільця 

до речі з чужої на власну, так саме для оточуючих такий фактичний володілець 

сприймається вже як власник речі. Настає перехід кількості (тривалості відкритого 

володіння річчю як своєю власною) у якість (появу титулу власності).  

Друга умова вимагає добросовісного заволодіння особою чужою річчю.  

Чинне законодавство не містить прямого визначення добросовісного заволо-

діння. Але, виходячи з правил ч. 3 ст. 397 ЦК України, про те, що фактичне воло-

діння майном вважається правомірним, якщо інше не випливає із закону або не 

встановлено рішенням суду, можна обґрунтовано припустити, що особа вважається 

такою, що заволоділа майном добросовісно, якщо при цьому вона не скоїла право-

порушення, навмисно заволодівши чужим майном поза волею його власника. Пре-

зумпція, встановлена ч. 5 ст. 12 ЦК України про те, що поведінка особи є 

добросовісною та розумною, якщо інше не встановлено судом, слугує підтверджен-

ням цієї тези.  

Також потрібно застерегти від необґрунтованого ототожнення понять «особи, 

яка добросовісно заволоділа чужим майном» та «добросовісного набувача права 

власності на майно» (стаття 388 ЦК України). Стаття 388 ЦК України під добросо-

вісним набувачем розуміє особу, яка придбала майно за договором в особи, яка не 

мала права його відчужувати, про що набувач не знав і не міг знати. З наведеного 

випливає, що поняття «добросовісного набувача» у значенні ст. 388 ЦК України 

звужується до набувача за договором та має застосовуватись при розгляді спорів 

про витребування майна з чужого незаконного володіння. Це докорінно не відпові-

https://ips.ligazakon.net/document/view/t030435?an=2234
https://ips.ligazakon.net/document/view/t030435?an=2245
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https://ips.ligazakon.net/document/view/kp011306?an=473209
https://ips.ligazakon.net/document/view/t030435?an=781
https://ips.ligazakon.net/document/view/t030435?an=2234
https://ips.ligazakon.net/document/view/t030435?an=2245
https://ips.ligazakon.net/document/view/t030435?an=773


71 

дає правовій природі набувальної давності, як первинного способу виникнення пра-

ва власності, який не залежить від волі попереднього власника та його прав на річ.  

Крім того, варто зазначити, що правило про добросовісність володіння річчю, в 

значенні, що особа не знає та не повинна знати про відсутність в неї права власнос-

ті, не є умовою застосування ст. 344 ЦК України, оскільки, як зазначалося, річ має 

сприйматися особою при добросовісному заволодінні нею як чужа. Розповсюджена 

думка про необхідність доведення добросовісності володіння через необізнаність 

особи, що вона не є власником, має витоки у вивченні в закордонних наукових дже-

релах та їх перекладах іноземного законодавства, а саме ст. 234 ЦК РФ (Набувальна 

давність).  

Вважаємо, що добросовісність володіння у значенні ст. 344 ЦК України має 

розумітися через третю умову її застосування, яка передбачає відкритисть володін-

ня річчю. Під цим має розумітися, по-перше, очевидність для оточуючих третіх осіб 

ставлення володіючої особи до речі, як до своєї власної. А також, по-друге, здійс-

нення володільцем всіх необхідних витрат з підтримки речі у належному стані, зок-

рема, покладання ним на себе тягаря утримання майна. 

Четверта умова стосується безперервності володіння. При цьому втрата не з 

своєї волі майна його володільцем не перериває набувальної давності у разі повер-

нення майна протягом одного року або пред’явлення протягом цього строку позову 

про його витребування. Очевидно, що останнє правило випливає із захисту фактич-

ного (безтитульного) добросовісного володільця від усіх інших осіб, які не мають 

титулу на цю річ (ст. 400 ЦК України). 

Окрема увага має бути присвячена обчисленню строків фактичного володіння 

майном та визначенню моменту набуття права власності на нього фактичним 

володільцем. 

У загальному випадку перебіг строку починається з моменту добросовісного 

заволодіння особою (а рівно і спадкодавцем, іншим правопопередником цієї особи) 

чужою річчю. Спеціальний випадок стосується ситуації, коли річ перейшла до во-

лодіння особи на підставі договору з її власником. За таких обставин початок пере-

бігу строку фактичного (безтитульного) володіння пов’язується із спливом строку 

позовної давності щодо вимоги контрагента – власника речі про її повернення. Вар-

то зазначити, що за зобов’язаннями з визначеним строком виконання перебіг позов-

ної давності починається зі спливом строку виконання. За зобов’язаннями, строк 

виконання яких не визначений або визначений моментом вимоги, перебіг позовної 

давності починається від дня, коли у кредитора виникає право пред’явити вимогу 

про виконання зобов’язання. Якщо боржникові надається пільговий строк для вико-

нання такої вимоги, перебіг позовної давності починається зі спливом цього строку. 

Момент виникнення права власності на річ за набувальною давністю у загаль-

ному випадку пов’язується із спливом строку безперервного відкритого володіння. 

Цей строк складає п’ять років для рухомих речей як при фактичному заволодінні 

чужою річчю, так і при спливі позовної давності по вимозі власника по її повернен-

ню, десять років для нерухомих речей при фактичному заволодінні чужою річчю, і 

п’ятнадцять років при спливі позовної давності по вимозі власника по її поверненню.  

Для окремих видів речей виникнення права власності за набувальною давністю 

ускладнюється ще деякими умовами. Так, для транспортних засобів та цінних папе-

рів сплив строку відкритого безперервного володіння річчю тільки створює підста-

https://ips.ligazakon.net/document/view/t030435?an=989
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ву для звернення до суду з позовом про визнання права за набувальною давністю. 

Право власності виникає з моменту набрання рішенням суду законної сили. Для не-

рухомих речей вказане рішення суду є передумовою для державної реєстрації права 

власності, яке виникає з моменту такої реєстрації. 

 

 
 

 

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ПРАЦІВНИКА: ПОНЯТТЯ ТА 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

 

КОМАРНІЦЬКА Анастасія Степанівна, 

студентка юридичного факультету 

Тернопільського національного 

економічного університету 

 

Протягом свого життя кожна людина надає про себе інформацію іншим членам 

суспільства, органам державної влади та місцевого самоврядування, громадським 

організаціям. Також надання персональних даних особою пов’язано з її вступом у 

трудові правовідносини. Відповідно до Кодексу законів про працю України грома-

дянин під час прийняття на роботу зобов’язаний пред’явити документи, необхідні 

для його ідентифікації, визначення рівня його кваліфікації та освіти, документ про 

стан здоров’я у випадках, визначених законодавством України, та інші документи, 

що необхідні для допуску до виконання трудових функцій. 

Як наслідок, роботодавець володіє певною частиною інформації про працівника, 

яка включається у його особисту справу та зберігається не тільки протягом здійснен-

ня ним трудової діяльності, але й після звільнення. Персональні дані працівників міс-

тять в собі особисту або сімейну таємницю громадян, їх приватне життя та входять 

до кола інформації, що підлягає захисту від несанкціонованого доступу. 

Інформація, як правило, зберігається в електронному вигляді та може стати дос-

тупною для будь-кого та призвести до утисків законних прав та інтересів працівників. 

Метою статті є дослідження поняття персональних даних працівника та визна-

чення особливостей правового регулювання захисту персональної інформації у 

процесі здійснення трудової діяльності. 

Дане питання досліджували такі вчені: М.М. Грекова, К.Ю. Мельник, 

А.М. Чорнобай, А.В. Тунік, О.В. Оніщенко, О.Ю. Дрозд, І.М. Городиський.  

Відповідно до ст. 32 Конституції України «ніхто не може зазнавати втручання 

в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією Украї-

ни. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіден-

ційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише 

в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини». 

Основний Закон також гарантує право вільно збирати, зберігати, використову-

вати та поширювати інформацію, крім випадків, встановлених законом. Наприклад, 

здійснення цих прав може бути обмежене з метою захисту законних прав та інтере-
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сів людей або для запобігання розголошення конфіденційної інформації [2]. 

Як правило, при вступі у певні правовідносини, зокрема в трудові, людина на-

дає свої персональні дані, які мають бути відображені у кадрових документах. Робо-

тодавець повинен володіти частиною відомостей про фізичну особу-працівника для 

того, щоб надати їй роботу, що відповідає віку, професії, спеціальності, кваліфікації, 

стану здоров’я тощо. 

Керуючись статтею 11 ЗУ «Про інформацію» від 02.10.1992 р., стверджуємо, 

що персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка 

ідентифікована або може бути ідентифікована [3]. 

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 11 ЗУ «Про захист персональних даних» від 

01.01.2011 р., підставами виникнення права на використання персональних даних є 

згода суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних [4]. Тобто, 

з одного боку, законодавець наділяє фізичну особу правом надавати згоду на вико-

ристання її персональних даних, а з іншого, передбачає адміністративну, цивільну і 

кримінальну відповідальність володільця персональних даних за їх використання 

без такої згоди. 

Відповідно до ст. 280 Цивільного кодексу України, якщо фізичній особі вна-

слідок порушення її особистого немайнового права завдано майнової та (або) мора-

льної шкоди, ця шкода підлягає відшкодуванню [5].  

Трапляються випадки, коли особа при вступі у трудові правовідносини відмов-

ляється надати згоду на використання своїх персональних даних. Відповідно до 

ст. 24 КЗпП України при укладенні трудового договору громадянин зобов’язаний 

подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випа-

дках, передбачених законодавством, – також документ про освіту (спеціальність, 

кваліфікацію), про стан здоров’я та інші документи.  

Згідно з ч. 1 ст. 22 КЗпП України забороняється необґрунтована відмова у 

прийнятті на роботу. Укласти трудовий договір без отримання, зберігання та вико-

ристання інформації неможливо. Законодавство також встановлює заборону відмо-

ви у прийнятті на роботу з огляду на те, що особа не дає згоди на обробку свої 

персональних даних. Відповідь на питання про те, як діяти роботодавцям у таких 

випадках, до сьогодні законодавством не визначена [1]. 

Ми вважаємо, що потрібно внести зміни до законодавства та чітко визначити ті 

правовідносини та конкретні випадки, у яких згода особи, що надає персональні да-

ні, не вимагається.  

Згідно з п. 2 ч. 2 ст. 15 Закону України «Про захист персональних даних» від 

01.01.2011 персональні дані у базі підлягають знищенню у разі припинення 

правовідносин, якщо інше не передбачено законом [4]. Якщо ми говоримо про 

трудові правовідносини, то їх припинення ототожнюється з припинення трудового 

договору між працівником і роботодавцем. Але відповідно до Наказу Мін’юсту від 

12.04.2012 № 578/5 документи особової справи зберігаються 75 років після 

звільнення працівника [6]. 

Не менш важливе значення для розуміння змісту поняття персональних даних 

має рішення Конституційного Суду України № 2-рп/2012: під інформацією про осо-

бисте та сімейне життя особи слід розуміти будь-які відомості чи сукупність відо-

мостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно 

ідентифікована. Така інформація є конфіденційною. Перелік даних про особу, які 
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визначаються як конфіденційна інформація, не є вичерпним [7]. 

А.М. Чернобай визначає персональні дані працівника, як інформацію, що необ-

хідна роботодавцю для використання праці працівника на умовах трудового договору 

[8, с. 54]. З цього приводу О.В. Оніщенко зауважує, що до мінімального обсягу пер-

сональної даних можна віднести інформацію про прізвище, ім’я, по батькові, дату на-

родження особи, її номер телефону або індивідуальний податковий номер [9, с. 61]. 

Отже, будь-яка інформація, що стосується конкретного працівника та необхід-

на роботодавцеві виключно для її використання у процесі трудової діяльності, є пе-

рсональними даними працівника. Для вдосконалення системи захисту персональних 

даних необхідно чітко закріпити у законодавстві випадки, у яких не потрібна згода 

працівника на обробку особистої інформації, та вдосконалити механізми захисту 

персональних даних працівників. 
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В Україні все більшого поширення набувають договірні зобов’язання про пе-

редачу житла у користування у формі найму (оренди), адже проблеми з житлом бу-

ли і залишаються одними з найгостріших для більшості громадян держави. 

Згідно з ст. 47 Конституції України держава створює умови, відповідно до яких 

кожен громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його чи взяти в орен-

ду. З метою виконання вимог Основного Закону в Україні створено чимало про-

грам, які допомагають окремим категоріям громадян України реалізувати право на 

житло. Однак їх дія не поширюється на всіх громадян. А тому, особливої актуаль-

ності набувають договори найму (оренди) житла з викупом, та які потребують дета-

льного науково-практичного аналізу. 

Метою статті є аналіз правового регулювання оренди житла з викупом, як осо-

бливого способу забезпечення громадян житлом, дослідження його істотних умов 

та особливостей. 

Вивченням шляхів розв’язання житлової проблеми займалися багато вчених, 

зокрема В. Базилевич, О. Євтух, П. Єщенко, М. Дем’яненко, Т. Ковальчук та інші. 

Договір оренди житла з викупом був предметом дослідження І.О. Гожій, 

І.П. Івашової, М.В. Ковтун. 

Литовченко Л.А. вважає, що одним із пріоритетів розвитку України як демок-

ратичної, соціальної і правової держави є забезпечення громадянам можливості ма-

ти житло. Справді, від наявності житла та його благоустрою залежать здоров’я, 

працездатність, тривалість життя людини [1]. 

Договір оренди житла з викупом дає можливість кожному реалізувати консти-

туційне право на житло шляхом його вільного обрання та реалізації права приватної 

власності на житло. 

Слушною є думка І.П. Івашової про те, що при невисокій заробітній платі іншо-

го виходу не залишається, адже отримати кредит на придбання житла непросто [2]. 

Відносини оренди житла з викупом встановлюються на основі договору, до 

якого застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України (далі – ЦК 

України).  

З метою реалізації житлових прав громадян Верховною Радою України був 

прийнятий Закон «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток 
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будівельної галузі та житлового будівництва» від 25.12.2008 р. [3]. Постановою Ка-

бінету Міністрів України № 274 від 25.03.2009 р. був затверджений «Порядок орен-

ди житла з викупом, який деталізує нормативну регламентацію цього особливого 

виду найму (оренди) житла». 

Відповідно до ч. 2 ст. 810-1 ЦК України за договором оренди житла з викупом 

одна сторона – підприємство-орендодавець передає другій стороні – фізичній особі 

(особі – орендарю) житло за плату на довготривалий (до 30 років) строк, після за-

кінчення якого або достроково, за умови повної сплати орендних платежів, житло 

переходить у власність орендаря [4]. 

З цього визначення випливають певні обмеження щодо суб’єктного складу до-

говору оренди житла з викупом. Орендодавцем може бути виключно підприємство, 

яке має статус юридичної особи. Тобто фізична-особа підприємець не може здавати 

житло в оренду з викупом. Орендарем, навпаки, може бути тільки фізична особа. У 

загальних положеннях ЦК України про найм (оренду) орендарем також може ви-

ступати і юридична особа, за умови, що житло буде використовуватися для прожи-

вання в ньому фізичних осіб. 

Керуючись ч. 2 ст. 810-1 ЦК України робимо висновок про те, що договір оре-

нди житла з викупом є двостороннім (у кожної із сторін виникає зустрічний 

обов’язок при укладенні договору, орендар та орендодавець мають взаємні права та 

обов’язки), реальним (з самого визначення випливає, що одна сторона передає, а не 

зобов’язується передати), оплатним (орендар сплачує орендодавцеві платежі, що 

складаються з платежів на викуп житла та винагороди (доходу) орендодавця). 

Згідно з ч. 6 Постанови Кабінету Міністрів №274 обов’язковою умовою дого-

вору оренди житла з викупом є сплата орендарем початкового внеску, розмір якого 

встановлюється сторонами самостійно і включається до вартості житла. Винагоро-

да – відсоткова ставка від платежів на викуп житла. Сплата орендних платежів в по-

вному обсязі підтверджується відповідним актом, який вважається невід’ємною 

частиною договору оренди з викупом. 

Законодавець у ч. 2 ст. 810-1 ЦК України визначив даний договір як такий, що 

укладається на довготривалий строк, який не може перевищувати 30 років. Строк є 

істотною умовою договору. Орендар отримує право власності на житло за умови 

повної сплати орендних платежів. При цьому він має право достроково погасити 

платежі на викуп житла. 

І.П. Івашова вважає, що перевага довгострокової оренди є очевидною. Чим бі-

льший строк оренди – тим менші орендні платежі. Логічним є те, що право власнос-

ті на житло можуть набувати і спадкоємці після смерті орендаря, за умови повної 

сплати орендних платежів. При цьому вони можуть і відмовитись від такого права. 

Як наслідок, договір оренди припиняється, а орендні платежі не повертаються [2]. 

Об’єктом договору оренди житла з викупом, згідно з ч. 6 Постанови Кабінету 

Міністрів № 274, може бути квартира або її частина, житловий будинок або його 

частина, які є придатними для постійного проживання в них. З цього випливає пев-

не обмеження, встановлене законодавцем, а саме – до житла не належать садиби, 

індивідуальні котеджі, які не можуть бути об’єктом даного договору. Також житло 

не може знаходитися на етапі будівництва, а має бути завершеним та готовим для 

проживання в ньому людей. 

До сплати орендних платежів у повному обсязі орендодавець має право розпо-
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ряджатися житлом, а орендар водночас володіє і користується ним, а вже після 

сплати усіх платежів стає його повноцінним власником. Договір укладається у пи-

сьмовій формі та підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню. Він вважа-

ється укладеним з моменту державної реєстрації. Реєстрація місця проживання 

орендаря за адресом об’єкта оренди здійснюється у порядку, встановленому зако-

нодавством [5]. 

У ч. 2 ст. 810-1 ЦК України чітко визначені істотні умови договору, щодо яких 

сторони повинні дійти згоди: найменування сторін; характеристики житла, щодо 

якого встановлюються відносини оренди з викупом; строк, на який укладається до-

говір; розміри, порядок формування, спосіб, форма і строки внесення орендних пла-

тежів та умови їх перегляду; умови дострокового розірвання договору; порядок 

повернення коштів у разі дострокового розірвання або припинення договору; права 

та зобов'язання сторін; відповідальність сторін. 

Ще однією істотною умовою договору, закріпленою у Постанові Кабінету Мі-

ністрів № 274, є формування резервного фонду непередбачених витрат. Тобто орен-

дар зобов’язаний перевести на рахунок орендодавця кошти, розмір яких не 

перевищує трьох відсотків від вартості житла. У разі настання обставин, наперед 

обумовлених в договорі, чи заборгованості по оплаті житлово-комунальних послуг, 

орендар має право використати кошти резервного фонду. Залишені кошти зарахо-

вуються до суми орендних платежів. 

Орендар зобов’язаний використовувати житло, передане за ч. 2 ст. 810-1 ЦК 

України, за цільовим призначенням, сплачувати орендні платежі та вносити плату 

за комунальні послуги, якщо інше не встановлено договором, проводити реконстру-

кцію лише за згодою орендодавця. Договір оренди житла може бути достроково ро-

зірваний за згодою сторін або за рішенням суду. У першому випадку розрахунки 

проводяться відповідно до умов договору, у другому – згідно з рішенням суду.  

Погоджуємося з думкою М.В. Ковтун про те, що механізм розв’язання «жит-

лової проблеми», що діяв раніше і продовжує застосовуватися дотепер, є неефекти-

вним. Він не повною мірою забезпечує громадян житлом [6].  

Отже, з цією метою необхідно вносити зміни до законодавства України. Одним 

із нововведень став договір оренди житла з викупом. Дана конструкція науковцями 

майже не досліджена. На практиці договір не набув широкого застосування. Вважа-

ємо, що він є позитивним нововведенням у законодавстві, цікавим для дослідження, 

як серед науковців, так і серед практиків. Договір оренди житла з викупом є реаль-

ною можливістю вирішення житлових питань в Україні. 
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КОСТЕНКО Єлизавета Олександрівна, 
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Протягом останніх років в Україні почергово приймаються законодавчі акти, 

що повинні привести ринок житлово-комунальних послуг в Україні у цивілізований 

стан, що в свою чергу сприяє енергозбереженню, а відтак енергетичній незалежнос-

ті країни. Але певною мірою положення, які зазначені в цих законах, не могли за-

стосовуватись без змін, які були прийняті до чинного Закону України «Про 

житлово-комунальні послуги», тому це питання є актуальним, адже саме він визна-

чає права і обов’язки споживача і виконавця житлово-комунальних послуг, сам пе-

релік послуг та порядок їх оплати. А необхідність у його оновленні назріла давно 

тобто він повинен був враховувати нові підходи та був узгоджений із раніше 

прийнятими новими законодавчими актами. 

Тому 9 листопада 2017 року Верховна Рада України ухвалила новий Закон «Про 

житлово-комунальні послуги», який передбачає цілу низку позитивних змін, а саме: 

1) впроваджується відповідальність за ненадані або надані не в повному обсязі 

в обумовлені строки послуги; 

2) усі послуги надаються тільки на підставі договірних відносин; 

3) споживач обирає, яку послугу і на підставі якого договору він хоче цю пос-

лугу отримувати. 

Даний Закон передбачає чотири моделі договірних відносин між споживачами 

та виконавцями комунальних послуг. 

1. Індивідуальний договір (укладається з кожним споживачем). 

2. Колективний договір з управителем (укладається з управителем). 

3. Договір колективного споживача (укладається з ОСББ). 

4. Індивідуальний договір будинку [3]. 

Також для у даному законі були визначені права та обов’язки для кожної з сто-

рін житлово-комунальних послуг. 
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1) Так для сторони споживача були зазначені такі права, а саме: 

– на не оплату вартості комунальних послуг (крім постачання теплової енергії) 

у разі їх невикористання (за відсутності приладів обліку) за період тимчасової від-

сутності в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) споживача та 

інших осіб понад 30 календарних днів, за умови документального підтвердження 

(п. 6 ч. 1 ст. 7) [1]; 

– у встановленому законодавством порядку відключитися від систем централі-

зованого теплопостачання та постачання гарячої води (п. 12 ч. 1 ст. 7). 

Споживач також тепер зможе бачити у своїх платіжках, скільки виконавець 

витрачає на обслуговування мереж з тарифів на комунальні послуги, також виділя-

ється плата за абонентське обслуговування. Раніше ця плата включалася до загаль-

ного платежу. Тепер ці витрати мають оплачуватися окремо. Дана норма дає 

можливість споживачеві самостійно обирати іншу компанію, яка буде обслуговува-

ти мережі [3]. 

2) Для сторони виконавця послуги передбачено право обмежити чи припинити 

надання послуги конкретному споживачеві в багатоквартирному будинку, причому 

незалежно від обраної моделі організації договірних відносин. 

Закон також чітко визначає процедуру такого припинення. Зокрема, викона-

вець має щонайменше за 30 днів попередити боржника про майбутнє відключення і 

тим самим дати можливість або сплатити борг, або оспорити правомірність припи-

нення надання послуги [3]. 

Крім того, Закон дозволяє виконавцям комунальних послуг припиняти їхнє на-

дання тим споживачам, які відмовилися укладати договори про надання комуналь-

них послуг. Тобто якщо споживач відмовляється від договору, він не потребує 

послуги.  

Законом також чітко визначено якщо, управителем будинку є: фізична особа–

підприємець то дана особа зобов’язана самостійно пройти професійну атестацію або 

мати в штаті за трудовим договором щонайменше одного найманого працівника, 

який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам про-

фесії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (1 і 2 ч. 5 ст. 18).  

Для управителя основним завданням Закон визначає утримання будинку та 

прибудинкової території. Тепер в Законі передбачена також можливість у договорі з 

управителем прописати додаткові функції [3]. 

Для об’єднань співвласників: 

1. Найголовніше нововведення для ОСББ це те, що Закон у ч. 2 ст. 2 закріпив, 

що не є предметом регулювання цього Закону відносини, що виникають між спів-

власниками, а також між співвласниками та обʼєднанням співвласників багатоквар-

тирного будинку.  

Тобто ОСББ не є постачальником житлово-комунальних послуг, та не є вико-

навцем даних житлово-комунальних послуг, та не є суб’єктом господарювання вза-

галі (ст. 4 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного 

будинку») [2]. 

2. Також для ОСББ конкретизовано, що дієздатні особи, які проживають та/або 

зареєстровані в житлі споживача, користуються нарівні зі споживачем усіма житло-

во-комунальними послугами і несуть солідарну відповідальність за зобовʼязаннями з 

оплати житлово-комунальних послуг (ч. 3 ст. 9). Це означає, що мешканці непривати-

http://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA011248
http://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA011248
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зованих квартир платять так само, як і власники квартир у цьому будинку – ніхто від 

оплати внесків їх не звільняв, звісно, якщо інше рішення не буде прийнято загальни-

ми зборами і за нього не проголосують понад 50 % площі співвласників [3]. 

Але все одно в Законі України «Про житлово-комунальні послуги» залишилися 

неточності та не достатньо врегульовані питання через, що виникають складнощі з 

подальшим його виконання.  

Як висновок можемо сказати, що в цілому новий Закон можна вважати прогре-

сивним і спрямованим на вирішення багатьох складнощів, що накопичилися, але він 

залишається досить гнучким, що добре і погано одночасно. Тобто, з одного боку, 

була впроваджена взаємна відповідальність постачальника та споживача комуналь-

ної послуги, та конкретизуються деякі договірні відносини, а з іншого боку не вста-

новлена точна межа відповідальності. Тому дуже багато наразі залежить від 

додаткових нормативно-правових документів, які буде приймати Кабінет Міністрів. 
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15 грудня 2017 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до Гос-

подарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу 

України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих 

актів» від 03 жовтня 2017 року № 2147-VIII, яким, в розділі 2 було вирішено внести 

зміни до Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК України), де, зо-

крема, внесено зміни до глави 2 окремого провадження ЦПК України – «розгляд 
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судом справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізич-

ної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи» [1]. 

Так, за оновленим ЦПК України, особа, цивільна дієздатність якої розглядаєть-

ся судом, відтепер є учасником справи, участь даного суб’єкта, в залежності від ста-

ну його здоров’я, може проходити в режимі відеоконференції з лікувального 

закладу, де перебуває така особа, судом може бути поставлено питання перед екс-

пертами про можливість з’явитися в судове засідання цієї особи та можливість осо-

бисто дати пояснення по суті справи, строк дії судового рішення про визнання 

фізичної особи обмежений двома роками [2].  

Зазначені зміни покликані розширити процесуальні гарантії суб’єктів 

цивільного судочинства, забезпечивши в повній мірі реалізацію прав та обов’язків 

учасників справи. 

Враховуючи, що даний розділ ЦПК України регулює порядок розгляду справ 

щодо обмеження, позбавлення та поновлення цивільної дієздатності фізичних осіб 

(справи, пов’язані з ризиком порушень основних прав та свобод людини), судова 

система зобов’язана приділяти особливу увагу судовим процедурам в даній катего-

рії провадження. 

Метою зазначеної роботи є проведення аналізу вітчизняної практики місцевих 

загальних судів першої інстанції щодо розгляду справ за главою 2 розділу IV ЦПК 

України за період з 15 грудня 2017 року по 27 травня 2019 року. 

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру судових рішень, за вище за-

значений час існування внесених змін до глави 2 розділу IV ЦПК України судами 

було ухвалено п’ять тисяч двісті двадцять два рішення по справах про обмеження 

цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та по-

новлення цивільної дієздатності фізичної особи, де для даного дослідження з них 

було обрано сто рішень (з кроком п’ятдесят два рішення починаючи від першого 

рішення за датою ухвалення, що розміщені в реєстрі). Серед них наявні два рішення 

про обмеження цивільної дієздатності фізичних осіб, дев’яносто шість рішення про 

позбавлення фізичної особи цивільної дієздатності та два рішення про поновлення 

цивільної дієздатності [3]. 

Так, серед обраної кількості рішень, кількість справ, в яких особа, цивільна діє-

здатність якої була предметом судового розгляду, приймала безпосередню участь 

дорівнює шести. 

При цьому, питання про участь в процесі даної категорії учасників справи, ви-

носилося на розгляд лише дванадцять разів. 

Новела цивільного судочинства щодо поставлення питання перед судовими 

експертами про можливість участі у судовому процесі особи, щодо якої розгляда-

ється справа, та можливістю нею надавати пояснення по справі була застосована 

судами у шести випадках. 

Ще одна новела ЦПК України щодо участі в справі даної категорії учасників 

процесу через відеоконференцію з лікувального закладу, де вони можуть перебува-

ти, на сто випадків не проводилася судами жодного разу. 

Також, норма про обмеження строку дії рішення про визнання фізичної особи 

недієздатною із дев’яноста шести випадків позбавлення цивільної дієздатності була 

застосована шістдесят вісім разів, де 28 судових рішень залишилися безстроковими. 

Безпосередня участь органів опіки та піклування як заінтересованої особи в за-
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значеній категорії справ відбулася тридцять один раз, де шістдесят дев’ять разів да-

ний орган подавав заяву про розгляд справи без його участі, залишаючи розгляд 

вимог заявника на розсуд суду. 

Більш того, двадцять дві судові справи серед зазначеної вибірки розглядалися 

за участю державних адміністрацій як органів опіки та піклування, коли, відповідно 

до статті 23 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», вони не мають 

повноважень щодо захисту та представництва інтересів повнолітніх фізичних осіб в 

сфері опіки [4]. 

Серед отриманої вибірки лише одна судова справа, відповідно до даних судо-

вого рішення, була проведена у відповідності із вимогами вітчизняного законодав-

ства та міжнародними рекомендаціями – справа № 152/1694/18. Розгляд зазначеної 

справи Шаргородським районним судом Вінницької області було проведено за уча-

сті особи, щодо якої була подана заява про визнання її недієздатною, судом була 

взята до уваги особиста думка зазначеної особи, були залучені належні органи опіки 

та піклування, які приймали безпосередню участь у розгляді справи, було встанов-

лено обмеження строку дії рішення в два роки тощо [5]. 

Результати проведеного правового аналізу судових рішень за період існування 

внесених до глави 2 розділу IV ЦПК України змін свідчать про недосконалість віт-

чизняного судочинства та фіктивність деяких положень цивільного процесуального 

законодавства. Зазначене, зокрема, зумовлює необхідність проведення додаткових 

досліджень норм окремого провадження в цивільному судочинства та в сфері юри-

дичної техніки щодо викладення норм законодавства.  

Імплементація міжнародних норм та міжнародних рекомендацій у сфері розг-

ляду справ за участі фізичних осіб, що мають захворювання психічного характеру, 

повинна забезпечувати можливість реалізації позитивного міжнародного досвіду в 

даній категорії судочинства. 
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За декілька років внутрішнього переміщення влада України повільними, нев-

певненими кроками реалізує політику щодо стабілізації ситуації в Україні, гаранту-

вання конституційних прав та забезпечення переміщених осіб. Більшість із 

здійснених або наразі здійснюваних кроків не є, на жаль, достатньо ефективними, а 

деякі взагалі суперечать Основному Закону України та міжнародним правовим но-

рмам, а також рекомендаціям, які Україна отримала під час минулого огляду та під-

тримала як такі, що виконуватимуться. 

Право на житло є одним із основних прав людини, передбаченим статтею 47 

Конституції України, за якою «кожен має право на житло, держава створює умови, 

за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у влас-

ність або взяти в оренду; громадянам, які потребують соціального захисту, житло 

надається державою та органами місцевого самоврядування безоплатно або за до-

ступну для них плату відповідно до закону». Реалізація цього права була завжди 

проблемною в нашій країні, де в черзі на житло громадяни стояли десятками років, 

але останнім часом це питання набуло особливої гостроти через появу в Україні 

внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО), більшість з яких своє повернення на 

окуповану територію чи перебування на ній пов’язує саме з відсутністю можливості 

реалізувати право на житло на підконтрольній Україні території [3]. 

Базовими положеннями законодавства щодо забезпечення права ВПО на житло 

можна вважати норми Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб», за якими «Україна вживає всіх можливих заходів, передбачених 

Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, щодо […] захисту та дотри-

мання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, створення умов для […] інтегра-

ції за новим місцем проживання в Україні» (ст. 2 Закону). 

Суттєво обмежує конституційне право на житло й норма закону яка визначає 

право на безоплатне тимчасове проживання (за умови оплати особою вартості ко-

мунальних послуг) лише протягом шести місяців переселенців, які не належать до 

пільгових категорій (не є членами багатодітних сімей, інвалідами, особами похило-

го віку). Працездатні переселенці, проживши шість місяців у наданому державою 

тимчасовому житлі, мають знайти достатньо високооплачувану роботу, яка б дозво-

ляла їм не тільки самостійно харчуватися, одягатися тощо, але ще й, як мінімум, 

орендувати житло. Необхідність вирішувати житлове питання шляхом оренди жит-

ла значно підвищує вартість робочої сили внутрішньо переміщених осіб і, відповід-

но, підвищує вимоги щодо мінімально прийнятного рівня оплати їхньої праці. Крім 

того, в умовах зростання чисельності внутрішньо переміщених осіб і значного дефі-



84 

циту житлових помешкань для них зазначена норма у разі її реалізації на практиці 

призведе до створення значної кількості конфліктів, пов’язаних із виселенням пере-

селенців із займаних ними тимчасових помешкань на основі судових рішень [3]. 

Серед нормативно-правових актів щодо реалізації права ВПО на житло слід 

відмітити постанову Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505 «Про 

надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для пок-

риття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг», 

що зменшує для таких осіб тягар витрат на наймання житла, але розмір такої ком-

пенсації навіть в невеликих містах реально покриває в середньому лише п’яту час-

тину та менше таких витрат. Окрім цього, очевидно, що механізм надання 

внутрішньо переміщеним особам житлової допомоги у грошовій формі може бути 

ефективним лише у разі наявності в країні відповідного інституційного середови-

ща – розвиненого ринку комерційної оренди житла. В Україні пропозиція орендно-

го житла є низькою, особливо у великих містах і, як наслідок – високими є ціни на 

орендне житло, через що багато сімей неспроможні навіть його винайняти. 

У нашій країні вже є досвід забезпечення прав переселенців, чомусь забутий 

владними структурами. Забезпечення прав осіб, які постраждали від аварії на 

Чорнобильській АЕС, переселення, забезпечення тимчасовим житлом, харчуванням, 

постійним житлом, адаптація, працевлаштування, медичне забезпечення і грошова 

допомога – все це наша країна вже проходила. Чисельність чорнобильців на 

порядок менше, ніж внутрішньо переміщених осіб із Криму та Донецько-

Луганського регіону, і вони потребували менше коштів. Але, як показує 

міжнародний досвід, чим раніше держава зверне свою увагу на проблеми ВПО, тим 

дешевше це обійдеться для країни у цілому як в економічному, соціальному, так і в 

безпековому плані. Проблема не зникне через рік чи два, вона потребує 

довгострокового вирішення. 

Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» 

обмежує вирішення житлових проблем статтею 11, частиною 8, якою на місцеві ор-

гани влади покладається обов’язок безкоштовного «надання у тимчасове користу-

вання внутрішньо переміщеним особам житлового приміщення або соціального 

житла» на півроку за умови оплати комунальних послуг, проте до сьогоднішнього 

дня не прийнятий порядок надання такого житла». Не приділяється достатньо уваги 

створенню та використанню Фонду житла для тимчасового поселення. Компенсація 

за втрачене майно переселенцям не виплачується. Отже, регулювання порядку виді-

лення житла в користування осіб, тимчасово переміщених із тимчасово окупованої 

території та району проведення антитерористичної операції, носить на сьогодні 

фрагментарний та хаотичний характер. 

Враховуючи довгостроковість проблеми забезпечення права на житло внутрі-

шньо переміщених осіб, пропонується: визначити єдиний координаційний орган 

щодо питань внутрішньо переміщених осіб; забезпечити створення та функціону-

вання єдиного реєстру внутрішньо переміщених осіб (на основі реєстру планувати 

витрати, плани з будівництва і т. д.); розробити нормативний документ щодо ство-

рення тимчасового житлового фонду для внутрішньо переміщених осіб (при визна-

ченні придатності житла враховувати можливість працевлаштування) та порядку 

його надання. 
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Житлово-комунальні послуги – це, насамперед, складна сфера, яка функціонує 

на місцевому та національному рівні. Підставою для розкриття цієї теми слугує За-

кон України «Про житлово-комунальні послуги», який був введений в дію з 1-го 

травня 2019 року [1]. Він встановлює порядок укладення індивідуального і колекти-

вного договору про надання комунальних послуг, визначає право споживачів на 

складання претензій, якщо житлові або комунальні послуги були виконані неналеж-

ним чином, а також визначена відповідальність виконавця за ненадання послуги, або 

її виконання не в повному обсязі, або з неналежною якістю. На основі цього постає 

цілий ряд запитань: Які є моделі договірних відносин на комунальні послуги? Хто 

має право на пільги на оплату комунальних послуг? Як нововведення нового Закону 

України «Про житлово-комунальні послуги» захистять права українців? та ін.  

Починаючи розглядати перше питання, ми маємо зосередити увагу на тому, що 

закон передбачає три моделі відносин безпосередньо між власниками і монополіс-

тами: індивідуальні, колективні, а в разі створення ОСББ – договір з колективним 

споживачем. Таким чином, індивідуальний договір може укладатися між виконав-

цем комунальних послуг та споживачем. Для газу та електроенергії використову-

ється тільки цей тип договорів. Що стосується колективного договору, то це 

достатньо нова форма, і його суть полягає у тому, що власники квартир звертаються 

для представлення своїх інтересів або управителю, або іншій особі – тобто одному 

із власників квартири. Договір з колективним споживачем знаходить своє місце у 

будинках, в яких створено ОСББ (обʼєднання співвласників багатоквартирного бу-

динку). У таких випадках власники квартир платять об’єднанню, яке потім розрахо-

вується з монополістами. Ці договори укладаються з приводу холодного і гарячого 

водопостачання, водовідведення та опалення [3].  

Але виникають такі ситуації, що будинок не обрав жодну із визначених зако-
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ном моделей договірних відносин. У таких випадках, власники квартир та виконавці 

комунальних послуг повинні укласти індивідуальні договори. Варто зазначити, що 

істотними умовами для укладення будь-якого виду із вищезазначених вище догово-

рів є: перелік послуг; вимоги до якості послуг; права та обов'язки сторін; відповіда-

льність сторін за порушення договору; ціна послуги; порядок оплати послуги; 

порядок і умови внесення змін до договору, в тому числі за ціною послуги; термін 

дії договору, порядок і умови продовження його дії і розірвання. 

Щодо пропозицій укладення договору про надання комунальних послуг або 

внесення змін до нього може звернутися будь-яка сторона, надавши письмово дру-

гій стороні проект відповідного договору (змін до нього), складений відповідно до 

типового договору. 

Що стосується відповідальності, то у разі несвоєчасного здійснення платежів 

за житлово-комунальні послуги, споживач зобовʼязаний сплатити пеню в розмірі, 

встановленому в договорі, але не вище 0,01 відсотка суми боргу за кожен день про-

строчення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків 

загальної суми боргу. Але штрафні санкції передбачені як для споживачів, так і для 

компаній, що надають комунальні послуги. Тобто, у тому випадку, коли виникнуть 

проблеми із неналежним наданням послуг або із затримкою ремонтних робіт, ви-

плата штрафу здійснюватиметься на користь споживачів на підставі укладених до-

говорів про надання житлово-комунальних послуг [2]. 

При укладанні індивідуальних договорів важливим моментом є розподіл від-

повідальності за внутрішньобудинкові мережі. Тепер їх можуть обслуговувати ком-

панії, які надають послуги з електро-, тепло та водопостачання. за відповідну плату. 

Це буде вказано у договорі та відображено окремою позицією у платіжці. До речі, у 

платіжці за централізоване опалення, гаряче та холодне водопостачання зʼявиться 

новий рядок – плата за абонентське обслуговування. Плата за абонентське обслуго-

вування – це, фактично, платіж на утримання абонентської служби виконавця кому-

нальних послуг, який раніше сидів у тарифі на послугу, а тепер виведений як 

окрема плата. Якщо виконавець не працює зі споживачем напряму – значить, спо-

живач і не платитиме йому на утримання абонслужби. 

Пільги та субсидії для відшкодування витрат з оплати послуг з утримання бу-

динків і споруд та прибудинкових територій надаються до дати набрання чинності 

договорами про надання послуг з управління багатоквартирним будинком та нада-

ються споживачам комунальних послуг та власникам (співвласникам) приміщень, 

обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання у 

відповідній будівлі, які сплачують внески за встановлення, обслуговування та замі-

ну вузлів комерційного обліку. Для отримання пільг та субсидій, споживач, який 

має право на встановлені законодавством пільги з оплати спожитих послуг, повідо-

мляє у письмовій заяві підприємство або організацію про своє право на пільгу з по-

силанням на відповідний законодавчий акт.  

Для визначення права на отримання пільг з оплати за житлово-комунальні пос-

луги, громадянин повинен подати декларацію про доходи сімʼї пільговика, а також 

довідки про доходи свої і членів сімʼї (крім довідок про розмір пенсії та соціальної 

допомоги) за шість місяців, що передують місяцю звернення, або документи, що під-

тверджують відсутність доходів за такий період. Для непрацюючих пільговиків, які 

отримують тільки пенсію і соціальну допомогу, право на отримання пільги розрахо-
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вується автоматично згідно з інформацією, отриманою від територіальних органів 

Пенсійного фонду України за результатами обміну електронними базами даних [2]. 

Строк укладення договору про надання житловокомунальних послуг – 1 рік. 

Але він може автоматично продовжуватися, якщо співвласники будинку згідні з усі-

ма умовами. Якщо управитель не виконує покладені на нього обов’язки, то співвлас-

ники мають право достроково розірвати договір про надання послуг з управління. 

Якщо ж управителя було обрано на конкурсі органом місцевого самоврядування, 

співвласники можуть відмовитись від його послуг та самостійно обрати собі іншого 

управителя, але попередивши про це попереднього управителя за 2 місяці.  

Як висновок, на основі вищевикладеного, можна сказати, що прийняття нового 

Закону України «Про житлово-комунальні послуги» спрямований на вирішення ба-

гатьох питань, які не були врегульовані раніше. Те, чого так довго уникали українці, 

їх таки спіткає з новим законом про ЖКП: доведеться дбати про стан свого будинку. 

Бо тепер труби, дахи, горища, підвали – клопіт самих мешканців. Це остаточно за-

кріплює новий закон. Вчіться керувати самі або шукайте надійного управителя! 
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В останні роки договір пожертви набув широкого розвитку і став актуальним з 

позиції наукового дослідження і необхідності його вдосконалення, оскільки він є 

досить специфічним і має певні особливості щодо його укладання та дотримання, 

визначення прав та обов’язків сторін і правових наслідків невиконання (або нена-

лежного виконання) договору тощо. 

Метою статті є аналіз правового регулювання пожертви, дослідження істотних 

умов та особливостей договору пожертви. 

Застосування в договірній практиці України договору пожертви на сьогодніш-

ній день стрімко зростає. 

Значний вклад у дослідження правової природи договору пожертви зробили 

провідні вітчизняні вчені та вчені іноземних держав. Дослідженням даного питання 

займалися такі науковці, як Л.М. Горбунова, О.В. Дзера, А.М. Ерделевський, 

Є.М. Клюєва, М.М. Малеїна, О.Р. Михайленко, О.С. Яворська та інші. 

Договір пожертви, якому присвячено окрему главу 55 Цивільного кодексу Ук-

раїни (далі – ЦК України) є новим для цивільного законодавства.  

Стаття 729 ЦК України визначає пожертву як дарування нерухомих та рухомих 

речей, зокрема грошей та цінних паперів, особам для досягнення ними певної, напе-

ред обумовленої мети [1]. Аналізуючи дане визначення, можна зазначити, що дого-

вору пожертви властива особлива правова природа – він є різновидом договору 

дарування, але водночас йому характерні специфічні, відмінні особливості.  

Найперше, це стосується предмета договору, а саме предметом пожертви мо-

жуть бути рухомі, нерухомі речі, зокрема гроші та цінні папери. Відповідно до 

ст. 718 ЦК України предметом дарування можуть бути ще й майнові права. Це і є 

однією із суттєвих відмінностей даних договорів. Окрім того, Головей І.І. та Забо-

ровський В.В вказують на те, що для пожертви характерне цільове призначення ви-

користання предмета договору, чого не скажеш про дарування [2, с. 114]. А тому, на 

обдаровуваного разом з прийняттям пожертви покладається обов’язок, який спря-

мований на використання предмет договору лише для досягнення ним певної мети, 

або мети, яка була наперед обумовлена між сторонами.  

Грабарчук С.Г. зазначає, що дана ціль може бути корисною як для суспільства 

в цілому, так і для більш вузького кола осіб – осіб певного віку, жителів певної міс-

цевості, представників певних організацій або осіб певної професії. В іншому випа-

дку, якщо не буде вказана мета, то безоплатна передача дарунка буде розцінюватися 
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як звичайний договір дарування [3, с. 450]. 

Слід зауважити, що законодавець окреслює пожертву як одну із форм благо-

дійницької діяльності. Так, зокрема, у ст. 1 Закону України «Про благодійництво та 

благодійні організації» від 05.07.2012 № 5073-VI передбачено, що благодійництво – 

це добровільна безкорислива пожертва фізичних та юридичних осіб у поданні набу-

вачам матеріальної, фінансової, організаційної та іншої благодійної допомоги [4].  

Іншим важливим моментом при дослідженні правової сутності договору пожер-

тви є визначення сторін. Відповідно до ст. 729 ЦК України ними можуть бути фізичні 

та юридичні особи (в межах своєї спеціальної дієздатності), держава Україна та тери-

торіальні громади. Як зазначає Клюєва Є. М., договір може укладатися з ініціативи 

будь-якої сторони. Сторонами у договорі виступають пожертвувач і обдарований. За 

загальним правилом пожертвувачем може бути будь-яка особа [5, с. 156]. 

Однак існують певні винятки. Так, відповідно до Закону України «Про політи-

чні партії в Україні» політичним партіям заборонено приймати пожертви від цілого 

ряду осіб як фізичних, так і юридичних, а також від органів державної влади та ор-

ганів місцевого самоврядування [6].  

Окрім того, відповідно до ч. 2 с. 720 ЦК України батьки, усиновлювачі, опіку-

ни не можуть дарувати майно дітей (підопічних). Згідно з ст. 730 ЦК України у разі 

смерті фізичної особи пожертвувача або ліквідації юридичної особи пожертвувача 

використання пожертви може здійснюватися лише за рішенням суду. Отже, договір 

пожертви може бути укладений самим пожертвувачем або його представником, 

який діє на підставі відповідного виданого доручення. 

Однією з особливостей договору пожертви є також наявність у пожертвувача 

комплексу додаткових прав, повʼязаних з контролем за реалізацією договору обда-

ровуваним та специфічні підстави розірвання договору пожертви (ч. 1 ст. 730 ЦК 

України). 

Так як договір пожертви укладається з чітко визначеною метою використання 

переданого майна, то зміна цільового призначення пожертви може мати місце лише 

за згодою пожертвувача, а в разі його смерті чи ліквідації юридичної особи – за рі-

шенням суду (ч. 2 ст. 730 ЦК України). 

Відповідно до ч. 3 ст. 730 ЦК України використання переданого у пожертву 

майна всупереч його цільовому призначенню, обумовленому у договорі, має нас-

лідком його розірвання у судовому порядку. Зазначена вимога може бути також за-

доволена обдарованим добровільно. При цьому дане право належить не лише 

пожертвувачу, а і його спадкоємцям та правонаступникам. 

Крім того, на пожертвувача покладається обовʼязок попередити обдаровувано-

го про недоліки та особливі властивості предмета договору про пожертву, якщо такі 

можуть бути небезпечними для життя, здоровʼя, майна обдаровуваного або інших 

осіб. При невиконанні цього обовʼязку пожертвувач повинен відшкодувати завдану 

шкоду.  

В аспекті даного дослідження варто звернути увагу на момент виникнення до-

говірних відносин. Відповідно до ч.2 с. 729 ЦК України договір про пожертву вва-

жається укладеним з моменту прийняття пожертви. Іншими словами, з того часу, 

коли сторона, яка приймає пожертву вчинила конклюдентні дії, тобто дії, які підт-

верджують її згоду на прийняття пожертви. Звідси випливає, що цей договір є реа-

льним. Варто зазначити, що договір пожертви є добровільним – не можна змусити 
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особу прийняти пожертву.  

Важливою ознакою договору пожертви, на думку авторів підручника «Цивіль-

не право» за ред. Борисової В.І., Спасибо-Фатєєвої І.В., Яроцького В.Л., є безвід-

платність пожертви, оскільки немає зустрічного задоволення обдаровуваним. Окрім 

того, даний договір є двостороннім, тобто обидві сторони мають певні права та 

обов’язки [7, с.256]. 

Що стосується форми договору пожертви, то ЦК України не містить спеціаль-

них правил, але зазначає, що до нього застосовуються положення про договір дару-

вання, якщо інше не встановлено законом. У ст. 719 ЦК України закріплені певні 

вимоги до форми договору. Якщо предметом договору є речі особистого викорис-

тання і побутового призначення, то можна укладати в усній формі. При укладенні 

договору пожертви нерухомої речі або валютних цінностей на суму, що перевищує 

50 кратний розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян слід дотримува-

тися письмової форми і нотаріального посвідчення. Договір пожертви з обовʼязком 

передати подарунок в майбутньому або предметом є рухомі речі, які мають особли-

ву цінність – укладається в письмовій формі.  

Вважаємо, договір пожертви слід укладати в письмовій формі у зв’язку з пев-

ними можливими ризиками його невиконання. 

Досліджуючи окремі юридичні аспекти договору пожертви, варто зазначити, 

що пожертва є новим інститутом у цивільному праві, який потребує фундаменталь-

ного дослідження. Істотною умовою даного договору є визначення у ньому певної 

заздалегідь обумовленої мети, заради якої й укладається пожертва. Також договір 

пожертви є самостійним різновидом договору дарування, оскільки наділений харак-

терними відмінними ознаками. 
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ УКЛАДАННЯ, ЗМІНИ, ПРИПИНЕННЯ 

ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРІВ В УКРАЇНІ 

 

РАТУШНА Анна Віталіївна, 

студентка Криворізького економічного 

інституту Державного вищого навча-

льного закладу «Київський національний 

економічний інститут ім. В. Гетьмана» 

 

Договір є одним із найцікавіших та унікальних правових явищ. Як одна із най-

поширеніших правових конструкцій, договір відіграє важливу роль для виникнення 

різноманітних правовідносин.  

Актуальність теми зумовлена тенденцією до зростання ролі договору в системі 

правового регулювання як публічних, так і приватних відносин. Сьогодні категорія 

договору широко використовується в усіх галузях економіки, політики, соціального 

і культурного життя. 

Побудова громадянського суспільства в Україні має важливе значення для під-

вищення ролі договору в практичній діяльності. З розвитком системи суспільних 

відносин, що регулюються договорами, розширюється коло можливих їх учасників, 

зʼявляються нові типи договорів, ускладнюються елементи, які використовуються 

при конструюванні договірних відносин. 

Договірні відносини врегульовані чинним законодавством України. Однак ве-

личезний потенціал договірних відносин ще не реалізується повною мірою, тому що 

формування системи договірно-правового регулювання відбувається поступово.  

Метою даного дослідження є комплексне вивчення особливостей правового 

регулювання укладення, зміни і розірвання договорів в Україні з точки зору науко-

вих підходів та існуючої юридичної практики, а також розробка пропозицій щодо 

його вдосконалення. 

Серед теоретичних розробок особлива увагу досліджуваному питанню приді-

лялася такими науковцями як Бервено С.М., Луць В.В, Хижняк О.С. тощо [2; 5; 10].  

Досліджуючи особливості правового регулювання укладення, зміни і розірван-

ня договорів в Україні, було доцільно розглянути такі аспекти: 

 проаналізувати історичний аспект становлення договору як правового інсти-

тут в Україні і світі; 

 розглянути теоретичні підходи до поняття, змісту та сутності договорів; 

 визначити основні вимоги до змісту, структури та умов цивільних договорів 

в Україні; 

 проаналізувати чинні нормативно-правові акти, що регулюють укладення, 

зміну та розірвання договорів; 

 з’ясувати особливості притягнення сторін до юридичної відповідальності за 

невиконання або порушення умов цивільних договорів; 

 визначити правові умови дійсності цивільно-правових договорів, укладених 

в електронній формі. 

Проаналізувавши вищевказані аспекти, автор дійшла наступних висновків. 
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На сьогоднішній день одним із основних та невід’ємних елементів як суспіль-

них відносин, так і системи права, є договір як правовий інститут. Його виникнення 

було обумовлено розвитком різноманітних форм спілкування між людьми, а істори-

чною наукою зафіксовано різні випадки використання договору для регулювання 

суспільних відносин ще з найдавніших часів. 

З появою писемності виникає писаний юридичний індивідуальний акт – пись-

мовий договір як юридичний документ.  

В Україні становлення та розвиток договору як правового інституту відбувало-

ся за часів Київської Русі. Він використовувався для регулювання міжнародних та 

внутрішньодержавних відносин [1, c. 8]. «Руська Правда» Ярослава Мудрого як ва-

жливий законодавчий документ передбачала договори купівлі-продажу, міни, пози-

ки, особистого найму, підряду, перевезення. У Литовських статутах XVI ст. було 

визначено правила укладення письмових договорів. У першому кодифікованому 

джерелі українського права «Права, за якими судиться малоросійський народ» 

XVIII ст. визначено форми договорів та умови їх недійсності. Питання договору як 

правової категорії було достатньо глибоко розроблено у радянські часи та закріпле-

но у Цивільному кодексі УРСР 1963 року [9, c. 56]. Сьогодні Цивільний кодекс Ук-

раїни 2003 року містить розділ ІІ «Загальні положення про договір». Окрім 

цивільного права поняття договору зустрічається у господарському (господарські 

договори), сімейному (шлюбний договір), трудовому (трудовий договір) та інших 

галузях права [6, c. 181]. 

У сучасній юридичній науці договір розглядається у декількох аспектах: 

1) договір як правочин – різновид юридичного факту, дія, направлена на вини-

кнення, зміну чи припинення взаємних прав та обов’язків; 

2) договір як документ, в якому фіксується воля сторін та погоджені ними умови;  

3) договір як зобов’язальні правовідносини – це юридичний зв’язок, установ-

люваний між двома або більше суб’єктами, що породжує їхні суб’єктивні права й 

обов’язки відносно один до одного [2, c. 452]. 

При складанні договору можна користуватися типовими та примірними фор-

мами. Типові договори включають умови, що імперативно встановлюють права та 

обов’язки сторін та можуть містити умови, які деталізуються сторонами та визна-

чаються на їхній розсуд. Примірні договори застосовуються для спрощення проце-

дури їх укладення, мають рекомендаційний характер, повинні не суперечити 

законодавству. 

Процес укладення договору складається з двох стадій, а саме: пропозиції укла-

сти договір, яка називається офертою, та прийняття зробленої пропозиції другою 

стороною, що називається акцептом. 

За загальним правилом договір повинен бути незмінним на весь строк його дії, 

а договірне зобовʼязання – виконуватися відповідно до тих його умов, які сторони 

визначили при укладанні договору. Однак допускається зміна або розірвання дого-

вору, якщо цього вимагають інтереси його сторін, а іноді – і публічні інтереси. 

Відповідно до ч. 1 ст. 651 ЦКУ, підставою для зміни або розірвання договору є 

згода сторін. Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу 

однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною [11].  

З розвитком новітніх електронних технологій дедалі поширенішим явищем стало 

укладання договорів у електронній формі. Тому Законом України «Про електронну 
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комерцію» передбачено процедуру укладення електронних договорів. Абзац другий 

ч. 2. ст. 639 ЦК України передбачає, що договір, який укладений за допомогою інфор-

маційно-телекомунікаційних систем, вважається укладеним у письмовій формі [11].  

Укладення електронного договору відбувається шляхом направлення оферти 

та її прийняття, акцепту, в електронній формі. 

Електронна форма оферти може бути зроблена шляхом комерційного елект-

ронного повідомлення або розміщення пропозиції у мережі Інтернет чи інших ін-

формаційно-телекомунікаційних системах. Окрім істотних умов договору 

електронна оферта має містити інформацію про технологію (порядок) укладення 

договору (у тому числі технічні засоби ідентифікації сторони); можливість і поря-

док внесення змін до умов договору та виправлення помилок; спосіб зберігання та 

пред’явлення інформації в електронній формі й умови доступу до них; умови виго-

товлення та отримання паперових копій електронних документів. Найбільш поши-

реними в мережі Інтернет є цивільно-правові договори, що укладаються шляхом 

розміщення на веб-сайті публічної оферти. У свою чергу інша сторона (акцептант) 

вчиняє дії, передбачені правилами веб-сайту, за допомогою яких виражає власну 

волю та погодження з умовами публічної оферти. 

Електронний акцепт може бути укладений шляхом надсилання електронного 

повідомлення особі, яка зробила пропозицію укласти електронний договір; заповнен-

ня формуляра заяви (форми) про прийняття такої пропозиції в електронній формі; 

вчинення дій, що вважаються прийняттям пропозиції укласти електронний договір, 

якщо зміст таких дій чітко роз’яснено продавцем (наприклад, здійснення оплати). 

Так як електронний договір має таку ж юридичну силу, як письмовий, він 

обов’язково має бути підписаним. Ст. 12 Закону «Про електронну комерцію» регу-

лює порядок підписання електронного договору, використання електронного циф-

рового підпису; електронного підпису одноразовим ідентифікатором; аналога 

власноручного підпису (факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів 

механічного або іншого копіювання, іншого аналога власноручного підпису) за пи-

сьмовою згодою сторін. Порядок використання електронного цифрового підпису 

регулюється Законом України «Про електронні довірчі послуги». 

Отже, можемо узагальнити та надати такі пропозиції: 

 При укладанні договорів сторонам потрібно обов’язково узгодити істотні 

умови договору, а для полегшення процесу його складання можна користуватися 

типовими та примірними формами.  

 При укладенні електронних договорів доречно використовувати особистий 

електронний кабінет з логіном і паролем або електронну пошту (окрім заблокованих 

ресурсів «Яндекс», «Mail.Ru»), зберігати договір на електронних серверах та мати 

його паперову копію.  

 Маскування трудового договору за цивільно-правовим тягне за собою юри-

дичну відповідальність, тому, якщо має значення сам процес постійного виконання 

трудової функції, – доречно укладати трудовий договір, якщо ж має значення ре-

зультат роботи – цивільно-правовий.  

 У випадках невиконання чи неналежного виконання цивільно-правових дого-

ворів обов’язково потрібно вживати заходи досудового врегулювання спору (шляхом 

пред’явлення претензій, переговорів, медіації або вирішення спору за участі судді). 
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У Цивільному кодексі України (далі – ЦК України) законодавець виділив дого-

вір найму (оренди) як самостійний договір, який займає провідне місце серед най-

популярніших договірних конструкцій, що використовуються при передачі майна у 

користування.  

Окремим видом даного договору є найм (оренда) транспортного засобу, відпо-

відно до якого, наймодавець передає або зобовʼязується передати наймачеві транс-

портний засіб у користування за плату на певний строк. Беручи до уваги той факт, 

що основні положення про найм транспортних засобів містяться у транспортних 

кодексах і статутах, метою яких є регулювання відносин перевезення, а не оренди 

транспортних засобів, до сьогодні залишаються невирішеними багато питань щодо 

правового регулювання даного договору.  

Договір найму (оренди) транспортного засобу є предметом дослідження таких 

вчених: М.І. Брагінського, Е.В. Вавіліна, В.В. Вітрянського, Є.А. Суханова, 

Е.В. Вакуловича, Є.Д. Стрельцова, М.Л. Шелухіна та інших. 

Метою статті є аналіз правового регулювання договору найму транспортних 

засобів, визначення його форми, види транспортних засобів, що можуть передава-

тися у користування за цим договором. 

Нами підтримується повнота визначення договору найму (оренди) транспорт-

ного засобу, запропонована Л.Л. Тарасенком, який наголошує, що за договором 

найму (оренди) транспортного засобу наймодавець зобов’язується передати найма-

чеві транспортний засіб з екіпажом або без нього в користування за плату на певний 

строк, а наймач зобов’язується протягом строку дії договору використовувати тран-

спортний засіб за призначенням, сплачувати визначену договором грошову суму та 

повернути його після спливу строку договору в тому стані, у якому він був отрима-

ний, з урахуванням нормального зносу [1, с. 325]. 

Відповідно до статті 767 ЦК України наймодавець зобов’язаний передати 

наймачеві річ у комплекті і у стані, що відповідають умовам договору найму та її 

призначенню [2]. 

Для найму транспортних засобів це положення має важливе значення, адже 

транспортний засіб – це складний технічний пристрій, який складається з багатьох 

комплектуючих частин, і відсутність однієї або кількох з них може спричинити не-

можливість його використання за призначенням. Отож, він повинен бути технічно 



96 

справним.  

Протилежною є думка окремих науковців. Зокрема, Коссак В.М. стверджує, 

що закон не вимагає, щоб річ, яка передається у користування за договором найму, 

обов’язково була в справному стані, але сторони в договорі можуть погодити мож-

ливість передання в найм речі з недоліками [3, с. 632].  

На думку Дзери О.В., на наймодавця не покладається обов’язок передати най-

мачеві транспортний засіб в належному стані [4, с. 132]. 

Тарасенко Л.Л. застерігає про те, що діяльність, пов’язана з використанням 

транспортних засобів є джерелом підвищеної небезпеки як для наймача, так і для 

третіх осіб [5, с. 499]. 

З метою зменшення кількості суперечок на практиці, вважаємо доцільним за-

кріпити в законі обов’язок наймодавця передати транспортний засіб наймачеві в на-

лежному технічному стані, крім випадків передання предмету договору у такому 

технічному стані, який визначили самі сторони. 

Договір найму транспортного засобу є відплатним. Розмір плати та порядок 

розрахунків встановлюється за домовленістю сторін. Він може бути консенсуаль-

ним або реальним, залежно від моменту його укладення. Щодо сторін договору за-

конодавством визначено, що наймодавцем може бути фізична або юридична особа, 

які є власниками засобу чи мають майнові права на нього. Наймачем може бути та-

кож фізична або юридична особа. В окремих випадках закон встановлює певні ви-

моги до наймача транспортного засобу [5].  

Слушною є думка Тарасенка Л.Л. про те, що потрібно встановити обов’язок 

наймодавця передати наймачеві документи, що ідентифікують транспортний засіб, 

а також надати кожній стороні договору однакові можливості щодо страхування 

транспортного засобу [1, с. 326]. 

Відповідно до ст. 798 ЦК України предметом договору найму транспортного 

засобу можуть бути повітряні, морські, річкові судна, а також наземні самохідні 

транспортні засоби тощо. 

Тарасенко Л.Л. визначає основні ознаки наземного самохідного транспортного 

засобу, а саме: здатність до переміщення в просторі, самохідність, необхідність в 

управлінні особами, які володіють відповідними знаннями та навичками, придат-

ність для перевезення пасажирів чи вантажів, складність технічної побудови, наяв-

ність ознак джерела підвищеної небезпеки, наявність спеціального законодавства, 

яке регламентує його використання [1, с. 325]. 

У процесі укладення та виконання договору, часто виникає багато проблем, які 

потрібно розглядати шляхом аналізу окремих видів договору найму (оренди) транс-

портних засобів. 

Керуючись ч. 2 ст. 798 ЦК України, можна стверджувати, що існують договір 

найму транспортного засобу, коли управління ним здійснюється наймачем, а також 

договір найму транспортного засобу з екіпажем, що його обслуговує. Таким чином, 

договором найму транспортного засобу може бути встановлено, що він передається 

у найм з екіпажем, який його обслуговує.  

Управління та технічна експлуатація транспортного засобу здійснюється осо-

бами, які перебувають у трудових відносинах з наймодавцем. Останній виплачує 

заробітну плату членам екіпажу, забезпечує їх спеціальним одягом тощо (ч. 1 

ст. 805 ЦК України). 
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Діяльність екіпажу координується наймачем. У свою чергу екіпаж зо-

бовʼязаний відмовитися від виконання розпоряджень, якщо вони суперечать умовам 

договору найму, умовам використання транспортного засобу, можуть бути небез-

печними для екіпажу та інших осіб (ч. 2 ст. 805 ЦК України). 

Наймач зобов’язаний користуватися транспортним засобом відповідно до його 

призначення. Він має право самостійно укладати від власного імені договори пере-

везення або інші договори (ст. 800 ЦК України). 

Наймач також зобов’язаний підтримувати транспортний засіб у належному те-

хнічному стані, сплачувати податки та інші платежі, повʼязані з використанням тра-

нспортного засобу (ст. 801 ЦК України). 

Дослідником даного виду договору є Гурневич Б.М., який вбачає проблему у 

тому, що наймач зобов’язаний використовувати орендований транспортний засіб за 

тими умовами, які визначені в договорі, а якщо такі умови в договорі не визначені – 

відповідно до його призначення. З метою захисту прав орендодавця, забезпечення 

цільового використання транспортного засобу буде доцільно чітко зазначати у до-

говорі оренди, що саме можна перевозити даним транспортом, граничні межі (кіль-

кість) пасажирів, допустимі габарити та ваги вантажів тощо [7]. 

Інший науковець, Вакулович Е.В. у своєму дослідженні пропонує закріпити 

право орендодавця здійснювати контроль за забезпеченням майнового збереження 

транспортного засобу й за належною його експлуатацією [8, с.13]. 

За загальним правилом, договір найму (оренди) транспортного засобу уклада-

ється у письмовій формі. Якщо однією із сторін є фізична особа – підлягає також 

нотаріальному посвідченню. 

Погоджуємося з думкою Тарасенка Л.Л. про те, щоб у разі, якщо договір найму 

транспортного засобу не був нотаріально посвідчений, але був виконаний сторона-

ми, суд не повинен констатувати нікчемність такого договору, а може застосувати 

цивільно-правові наслідки дійсного правочину [1, с. 326]. 

Отже, за договором найму транспортного засобу можуть передаватися у кори-

стування повітряні, морські, річкові судна, наземні самохідні транспортні засоби. 

Проаналізувавши законодавство та твердження науковців, погоджуємося з ду-

мкою про те, що наймодавець зобов’язаний передати наймачеві технічно справний 

транспортний засіб. Також, доцільним вбачаємо спрощення порядку укладення до-

говорів найму виключно наземних самохідних транспортних засобів за участю фі-

зичних осіб, скасувавши вимоги щодо нотаріального посвідчення цих договорів. 

 

Список використаних джерел: 

1. Тарасенко Л.Л. Договір найму (оренди) транспортного засобу. Вісник Львів-

ського університету. Серія юридична. 2015. Випуск 61. С. 324-329. 

2. Цивільний кодекс України: Закон від 16.01.2003 р. № 435-IV. Відомості 

Верховної Ради України. 2003. № 40-44. С. 356. 

3. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України (за ред. 

В.М. Коссака). Київ: Істина, 2008. 992 с. 

4. Цивільне право України: підручник: у 2 кн. (за ред. О.В. Дзери, 

Н.С. Кузнєцової), 2-е вид., допов.і перероб. Київ: Юрінком Інтер., 2004. Кн. 2. 640 с. 

5. Тарасенко Л.Л. Передання транспортного засобу у користування за догово-

ром найму (оренди) транспортного засобу. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-



98 

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAG

E_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/FP_index.htm_2010_2_80.pdf (дата 

звернення: 17.05.2019). 

6. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. Юрисконсульт. 

Народний правовий портал. URL: http://legalexpert.in.ua/komkodeks/gk.html (дата 

звернення: 17.05.2019). 

7. Гурневич Б. Особливості договору найму (оренди) транспортних засобів без 

екіпажу. URL: http://www.justinian.com.ua/print.php?id=3825 (дата звернення: 

18.05.2019). 

8. Вакулович Е.В. Договір оренди транспортних засобів: автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03. Харків. 2002. С. 20. 

 

 
 

 

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ДОГОВІР В СИСТЕМІ 

ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 

 

ХОМЕНКО Катерина Тарасівна, 
студентка Криворізького економічного 

інституту Державного вищого навчального 

закладу «Київський національний 

економічний інститут ім. В.Гетьмана» 

 

У цивільній доктрині існує думка про те, що будь-які цивільні договірні право-

відносини мають змінювальний характер. Це зумовлено тим, що цивільні договірні 

зобов’язання за своєю юридичною природою не можуть бути завмерлими і завжди 

характеризуються певним розвитком. А відтак договір є основною підставою вини-

кнення і зміни зобов’язально-правових відносин (зобов’язань). 

Стаття присвячена проблемі розвитку сучасного стану цивільно-правового до-

говору як одного з регулятивних правових методів опосередкованого в суспільних 

відносин. Аналіз і розробка загальнотеоретичних проблем договірного права, є на-

лежною умовою побудови високоякісного механізму правового регулювання зо-

бов’язальних відносин у цивільному праві. Особлива увага в дослідженні приділена, 

визначити теоретичні засади дослідження поняття договору в системі договірних 

зобов’язань. 

Питання цивільно-правового договору в системі договірних зобов’язань дослі-

джували такі вчені-правознавці, як: В.В. Луць, Є. Годеме, М.М. Агарков, А.А. Лунц, 

И.Б. Новицький, О.С. Йоффе, Р. Сават’є та інші, але загальноприйнятого розуміння 

щодо поняття та сутності цивільно-правових зобов’язань та поняття договору так і 

не було сформовано. 

Договір широко користується особливою увагою в усіх сферах економіки, со-

ціального та культурного життя. Договір використовується майже в усіх галузях 

права зокрема в міжнародному, господарському, трудовому, сімейному, але особ-
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ливе місце він займає саме в цивільному праві.  

Договором визнається угода двох чи більше осіб, яка спрямована на встанов-

лення, зміну чи припинення цивільних правовідносин. 

Однією з найпоширеніших підстав виникнення зобовʼязань закон називає до-

говір. Поняття договору розкривається через поняття правочину, бо договір є одним 

із видів угод. Відповідно до ст. 626 ЦК України, договором є домовленість двох або 

більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав 

та обов’язків. Договори – це дво- або багатосторонні угоди [2]. 

Так, цивільно-правовий договір є узагальненим поняттям, до якого належать 

різні договірні типи (контрактація, міна-бартер, купівля-продаж, поставка, переве-

зення, оренда, підряд на капітальне будівництво тощо), які будуються на схожій ос-

нові нормативно правого регулювання. Аналізування цивільно-правового договору 

полягає у встановленні спільних ознак, властивих кожному з вищеназваних догово-

рів. Таким чином, доктрина цивільного права України визначає та вивчає сукуп-

ність правил, що створюються для всіх видів договорів і загалом становлять 

«договірне право». 

Універсальність цивільно-правового договору обумовлена його сутністю, яка 

полягає в тому, що в основі договору як правового явища лежить сукупність воле-

виявлення його сторін, реалізована у взаємній домовленості з метою реалізації вла-

сних інтересів [3, с. 336]. Договір є одним із правових засобів, в рамках якого 

інтерес кожної сторони, в принципі, може бути задоволеним лише через задоволен-

ня інтересу іншої сторони. Це створює загальний інтерес кожної із сторін до його 

укладення та належного виконання договору. 

Важливо врахувати особливості правової природи та істотні ознаки цивільно-

правового договору.  

Основними ознаками, які властиві договору як юридичному факту є: 1) в дого-

ворі виявляється воля не однієї особи (сторони), а двох чи кількох, причому волеви-

явлення учасників за своїм змістом повинно збігатися і відповідати одне одному; 

2) договір – це така спільна дія осіб, яка спрямована на досягнення певних цивільно-

правових наслідків: на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та 

обов’язків. Саме завдяки вищеназваним специфічним рисам цивільно-правовий до-

говір відрізняється від інших договірних форм. 

Зазвичай вчені звертаються до поняття договору як до врегульованого норма-

ми цивільного права зобов’язального відношення, сторони якого є носіями 

суб’єктивних прав і обов’язків. Та при цьому слушно зауважити, що поняття дого-

вірного зобов’язання та договору не аналогічні між собою за змістом, так як догові-

рне зобов’язання містить в собі ширший сенс, адже договір є однією із підстав 

виникнення зобов’язання. 

Договір у широкому розумінні – це угода двох або більше сторін про встанов-

лення, зміну чи припинення відповідних прав і обов’язків [5, с. 232]. 

У вузькому галузевому розумінні – це цивільно-правове поняття, в якому і зна-

ходить методологічна основа науково-правове вивчення «договору», оскільки най-

більш широко оперує поняття «договір» цивільного права [5, с. 20]. 

У словнику В.І. Даля договір розуміється як взаємна домовленість, умова, зо-

бов’язання. Термін договір має глибоке значення її виходить від спілкування між 

людьми, яка має своїм результатом досягнення певної домовленості між ними [6, 
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с. 450]. 

У цілому, можна говорити, що континентальна система права визнає договір в 

декількох значеннях, а саме як:  

1) угоду, що виникла як результат волевиявлення сторін;  

2) підстави виникнення зобовʼязань; 

3) правові відносини що виникли з цієї підстави [4, с. 319]. 

Відповідно до класичної концепції договору, в англійському праві він є обіцян-

кою або одностороннім виявлення волі особи, виконання якої забезпечується правом 

[4, с. 319]. 

Українське законодавство не містить легального визначення договору, однак 

аналіз його положень свідчить про відсутність загального підходу стосовно розуміння 

договору. Через таку невизначеність на сьогодні в правовій науці можна чітко виок-

ремити чотири основні теорії договору, які намагаються розкрити сутність зазначеної 

юридичної конструкції: правочинна, обіцянки, зобов’язальницька та актова. 

Для більш повного розуміння цивільно-правового договору можна навести йо-

го основні властивості: персоніфікований характер, добровільність укладення, спі-

льність інтересів, рівність сторін, згода сторін з усіх аспектів договору, взаємна 

відповідальність сторін за невиконання чи неналежне, виконання взятих на себе зо-

бовʼязань, правове забезпечення [3, с. 8]. 

Розкриваючи значення договору, слід підкреслити і його функції як правового 

засобу регулювання товарно-грошових та інших майнових відносин. Основними 

функціями договору є ініціативна, програмно – координаційна, інформаційна, гара-

нтійна, захисну [3, с. 18-20]. 

Зазначені функції об’єднуються більш загальною – регулятивною функцією 

договору як правового засобу регулювання правомірної поведінки учасників циві-

льних правовідносин. 

Відповідно до статті 3 Цивільного кодексу України одна із загальних засад ци-

вільного законодавства України є свобода договору. У сучасних умовах свобода до-

говору трактується ширше відповідно до статті 627 Цивільного кодексу України 

сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов 

договору. Вона існує не лише на стадії укладення, але й виникнення зміни та при-

пинення договору. Кожний із цих стадій властиві свої елементи свободи договору, 

таким чином в залежності від стадії, на якій проявляється свобода договору їх мож-

на поділити на свободу укладення договору, свободи виконання договору, свободи 

зміни та припинення договору [2]. 

Висновки. Отже зобов’язання, виникає на основі норм зобов’язального права за 

допомогою певних юридичних фактів, під яким розуміють правовідношення, в яко-

му одна сторона зобовʼязана вчинити на користь другої сторони певну дію (переда-

ти майно, виконати роботу, надати послуги, сплати кошти тощо) або утриматися від 

певної дії. 

Однією з найпоширеніших підстав виникнення зобовʼязань закон називає до-

говір. Поняття договору розкривається через поняття правочину. Договором визна-

ється угода двох чи більше осіб, яка спрямована на встановлення, зміну чи 

припинення цивільних правовідносин. 

Основою укладання цивільно – правового договору є принцип диспозитивнос-

ті, який за своєю суттю побудований на взаємності згоди його рівноправних сторін. 
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Дотримання цієї фундаментальної основи договору: домовленості сторін та свободи 

їхнього волевиявлення від третіх осіб, зокрема органів публічної влади, знаходить 

відображення як функція сучасного цивільного права – принцип свободи договору. 
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ПРАВОВА ПРИРОДА ПОНЯТЬ «ДЕФЕКТ» І «НЕДОЛІК» 

ЦИВІЛЬНОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ МАЛОЛІТНІХ ТА 

НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ 

 

ШЕВЧИШИН Оксана Ігорівна, 
науковий співробітник сектору координації на-

укової діяльності та реформування юридичної 

освіти Київського регіонального центру НАПрН 

України, аспірант кафедри цивільного права 

юридичного факультету КНУ ім. Т. Шевченка 

 

Питання дієздатності неповнолітніх та малолітніх осіб у цивільному праві ви-

світлювались у багатьох працях відомих українських вчених різних періодів розви-

тку науки цивільного права.  

Дане дослідження хочемо присвятити дослідженню правової природи та спів-

відношенню понять «дефект цивільної дієздатності» та «недолік цивільної дієздат-

ності». Але для цього варто проаналізувати зміст та сутність поняття «дієздатність 

неповнолітніх та малолітніх осіб». 

Питання право- та дієздатності неповнолітніх та малолітніх осіб гостро стоїть 

саме зараз, так як відбувається процес адаптації українського законодавства із зако-

нодавством Європейського Союзу. Проблема полягає в тому, що у романо-
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германській та англо-саксонській системах права існують різні підходи до цих двох 

термінів, які зумовлені історичними традиціями. Різні позиції прослідковуються на-

віть у романській та германській підсистемах права. 

Німецька доктрина права ототожнює поняття правосуб’єктність і правоздат-

ність, а суб’єктом права є той, хто може мати права, а юридичне поняття особистос-

ті збігається з поняттям правоздатності. О.С. Іоффе зазначає, що «правоздатність 

об’єднує всіх осіб, а роз’єднує їх стать, вік, недієздатність», «недієздатність не має 

жодного впливу на правоздатність» [1, с. 33]. 

У романській підсистемі можна знайти інший термін, а саме «стан» і його різні 

види, замість понять право- та дієздатність. 

Серед українських вчених є суттєві розбіжності до розуміння та складу право-

суб’єктності. О.Ф. Скакун, наприклад, виділяє три елементи, а саме: правоздатінсть, 

дієздатність та деліктоздатність [4, с. 356-358]. Багато науковців не виокремлюють 

останнього елемента.  

На даний момент у цивілістичній науці відсутнє поняття «недолік цивільної 

дієздатності», точно так, як і поняття «дефект цивільної дієздатності». 

Р.О. Стефанчук пише про «дефекти у дієздатності» у контексті особистих не-

майнових прав дітей та інших фізичних осіб [2, с. 520]. Тут мова йде про те, що фі-

зичним особам (зокрема дітям), які мають відповідні дефекти в обсязі цивільної 

дієздатності, повинні надаватись додаткові (компенсуючі) права, тобто повинен дія-

ти юридичний механізм «компенсування» прав для «урівняння» з тими особами, що 

володіють усім спектром цивільних прав, які закріплені в Конституції України та 

Цивільному кодексі України. 

Г.С. Рубанчук вважає, що етимологічне значення слова «дефект» несе в собі 

негативне змістовне навантаження, і означає «ушкодження цілого», яке у контексті 

дієздатності можна розцінювати як «ушкоджену повну дієздатність», що не є істин-

ним, зокрема, щодо цивільної дієздатності дитини. Саме тому пропонує визначати 

всі види цивільної дієздатності фізичної особи, окрім повної, цивільною дієздатніс-

тю з недоліком [3, с. 155]. На наш погляд, цей термін у рамках нашого дослідження 

дійсно не є таким, що у повній мірі розкриває сутність та не дозволяє визначити 

зміст досліджуваної проблеми. 

Відповідно до ст. 30 ЦКУ цивільну дієздатність має фізична особа, яка усвідо-

млює значення своїх дій та може керувати ними. Цивільною дієздатністю є здат-

ність фізичної особи набувати для себе цивільних прав і здійснювати їх самостійно, 

а також здатність створювати для себе цивільні обов’язки, самостійно їх виконувати 

та нести відповідальність у разі їх невиконання. 

У законодавстві, і у науці дієздатність пов’язують з віком та станом здоров’я 

особи, адже лише з урахуванням цих двох обставин вона (особа) зможе реально ус-

відомлювати значення своїх дій та передбачати їх наслідки. І за відсутності хоча б 

однієї з цих ознак не можна говорити про повну дієздатність фізичної особи. 

Таким чином, коли фізичним особам не вистачає окремих можливостей для ре-

алізації всіх своїх прав, то говоримо, що вона не володіє повною дієздатністю; осо-

би, які мають абсолютно всі можливості реалізувати свої права у повній мірі, є 

такими, що володіють повною дієздатністю. Враховуючи вищевикладене, ми вва-

жаємо «недоліком» цивільної дієздатності і відхилення від норми (дефект), і відсут-

ність належної кількості «чогось», що заповнюється діями законних представників 
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цих осіб (батьки чи особи, що їх замінюють, опікуни, піклувальники).  

Як стверджує С.Г. Рубанчук «недоліком цивільної дієздатності» є природний чи 

юридичний брак (нестача) здатностей чи можливостей фізичної особи у цивільних 

правовідносинах, що пов’язана з її віком (малолітня, неповнолітня), станом здоров’я 

(обмежено дієздатна, недієздатна), певною асоціальною поведінкою (обмежено діє-

здатна), або станом (безвісна відсутність), які унеможливлюють самостійне здійс-

нення фізичною особою усіх своїх майнових прав та виконання покладених на неї 

обов’язків [3, с. 157]. 

Особливим видом цивільної дієздатності є цивільна дієздатність неповнолітніх 

та малолітніх осіб. І у контексті нашого дослідження недолік цивільної дієздатності 

визначаємо як відсутність у фізичної особи, яка не досягла встановленого законо-

давством віку, достатнього обсягу правомочностей для самостійної реалізації пе-

редбачених законодавством прав та виконання обов’язків, які на неї покладені. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ 

ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ АКЦІОНЕРІВ  

ЗА ДОПОМОГОЮ ОРГАНІВ ПРАВЛІННЯ  

 

ЩОКА Станіслав Васильович, 

аспірант кафедри цивільного права 

та процесу ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет» 

 

Питання захисту прав та інтересів акціонерів за допомогою органів правління є 

однією з найбільш досліджуваних проблем в теперішній час. На даний момент в 

економіці цінні папери та фондовий ринок виступають важливими складовими, які 

повною мірою гарантують ефективне функціонування всього ринкового механізму 

загалом, важливе значення відіграє покращення і вдосконалення нормативно-
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правових механізмів захисту прав та інтересів акціонерів. 

Структура органів управління акціонерних товариств залежить від виду акціо-

нерного товариства та особливостей національної правової системи. Як правило, 

розрізняють трирівневу та дворівневу структуру органів управління акціонерного 

товариства. Наприклад, в Україні система органів правління акціонерним товари-

ством може бути як дворівневою, так і трирівневою, в залежності від характеру ак-

ціонерного товариства та кількості його акціонерів.  

Трирівнева структура органів управління акціонерним товариством складаєть-

ся з: а) правління; б) наглядової ради; в) загальних зборів акціонерів. Дворівнева 

структура органів управління акціонерним товариством передбачає існування: 

а) правління (або рада директорів); б) загальні збори акціонерів.  

Найвищим органом акціонерного товариства в Україні виступають загальні 

збори такого товариства. Відповідно до ст. 34 Закону України «Про акціонерні то-

вариства», у загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, 

включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представни-

ки. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також 

можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) то-

вариства та посадові особи товариства незалежно від володіння ними акціями цього 

товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та 

інтереси трудового колективу. Особливість захисту прав та інтересів акціонера у 

межах діяльності загальних зборів акціонерного товариства обумовлюється можли-

вістю впливати на вирішення шляхом голосування тих питань, які відносяться до 

компетенції загальних зборів.  

Можливість відстоювати свої інтереси у межах загальних зборів акціонерного 

товариства зумовлюється в Україні правом вносити свої пропозиції щодо порядку 

денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних 

зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – 

не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. 

Наступним важливим органом правління акціонерного товариства, що може за-

хищати права та інтереси акціонерів є наглядова рада товариства. Процес розширен-

ня повноважень наглядової ради, який розпочався з 2008 року, зумовив її залучення 

до всіх ключових процесів життєдіяльності акціонерного товариства: скликання й 

організація загальних зборів, прийняття рішень щодо стратегії діяльності, контроль 

за фінансовими результатами, організація проведення аудиту, виплата дивідендів, 

оцінка акцій, кадрова політика виконавчого органу, випуск емісійних цінних папе-

рів, вчинення значних правочинів і багато іншого. Акцент прийняття стратегічних 

рішень почав своє зміщення з рівня правління (виконавчого органу) до наглядових 

рад. При цьому виник управлінський конфлікт між правлінням і наглядовою радою. 

Часто директори (члени правління) сприймали наглядову раду як управлінську над-

будову, що сповільнює швидкість прийняття бізнес-рішень, як, ймовірно, представ-

ницький, а не дійсний орган управління. У результаті цих новацій роль наглядових 

рад трансформувалася до функціонально змішаної моделі органу управління, а саме 

ролі контрольно-стратегічного органу управління. Такий висновок ґрунтується на 

компетенції наглядових рад, до якої ввійшли як питання затвердження стратегій і 

бюджетів, пріоритетних напрямів діяльності, так і обрання та припинення повнова-

жень членів виконавчого органу, контроль за їхньою діяльністю [1]. 
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В Україні на сьогодні на законодавчому рівні захист інтересів стейкхолдерів не 

закладено до функціоналу наглядових рад. На Україні має місце тільки можливість 

участі в роботі (а не входження до складу) наглядової ради з правом дорадчого го-

лосу представників профспілки або іншого органу, що представляє права трудового 

колективу. Додаткову плутанину в розуміння ролі наглядової ради вносять два спе-

ціальні акти: спеціальний законодавчий акт – Закон України «Про банки і банківсь-

ку діяльність» та акт рекомендаційного характеру, прийнятий НКЦПФР, принципи 

корпоративного управління. Акціонерні товариства – зобов’язані створити орган 

(наглядову раду), що здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу, захист 

прав вкладників та інших кредиторів і учасників (акціонерів) банку. Зберігається 

підхід до розуміння ролі наглядової ради як ролі контрольно-стратегічного органу 

управління, однак, на відміну від інших акціонерних товариств, у частині контролю, 

на рівень наглядової ради переходить контроль за системою внутрішнього аудиту й 

у цілому контроль системи управління ризиками. Відповідно до принципів корпо-

ративного управління наглядова рада забезпечує стратегічне управління діяльністю 

акціонерного товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу та захист прав 

усіх акціонерів. Роль наглядової ради має бути розширено: так, крім функцій стра-

тегічного управління та контролю діяльності виконавчих органів, наглядова рада 

має визначати основні принципи й підходи до організації в товаристві системи уп-

равління ризиками та внутрішнього контролю, захищати права як акціонерів това-

риства, так і всіх груп стейкхолдерів [1]. Отже, на законодавчому рівні уніфікувати 

та включити в роль наглядової ради як елемента корпоративного управління щодо 

захисту прав не лише акціонерів і стейкхолдерів у межах агентського конфлікту, а й 

захисту інтересів власне самого акціонерного товариства від зловживань як акціо-

нерів, так і менеджменту, що завдають шкоди його діяльності. 

Ще одним важливим інститутом, який належить до органів правління акціоне-

рних товариств, який покликаний захищати права та інтереси акціонерів, є інститут 

незалежних директорів. Так, 1 травня 2016 року набрав чинності Закон України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвес-

торів» від 7 квітня 2015 року № 289-VІІІ, яким, зокрема, внесено зміни до Закону 

України «Про акціонерні товариства», а саме запроваджено залежно від законодав-

чих приписів обов’язок або право акціонерів товариства обирати до складу наглядо-

вої ради так званих незалежних директорів [2, с. 133].  

Закон України «Про акціонерні товариства» не містить обов’язкової вказівки 

на те, що незалежні директори повинні становити більшість у наглядовій раді ак-

ціонерного товариства. Однак, згідно з Підходом міжнародної мережі з корпора-

тивного управління до принципів ОЕСР, незалежних невиконавчих членів має 

бути не менше трьох, вони мають (залежно від кількісного складу ради) становити 

більшість [3, с. 44].  

Система правового регулювання відносин в акціонерних товариствах має бу-

дуватися так, щоб інтереси акціонерного товариства не страждали через індивідуа-

льні інтереси власників контрольних пакетів акцій. Це поставлене перед Україною 

завдання перекликається з іншим завданням – забезпечення прозорості компаній 

(структури власності, інформації про реальних власників контрольних пакетів ак-

цій – кінцевих вигодо одержувачів юридичних осіб), яке було вирішено за рахунок 

створення інституту незалежних директорів. 
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Вищевказане пояснює, що органами акціонерного товариства, які покликані 

захищати права та інтереси акціонерів, є загальні збори акціонерного товариства, 

його наглядова рада. Проте механізми управління справами акціонерного товарист-

ва, де рішення приймаються за принципом «одна акція – один голос», внаслідок чо-

го формування наглядової ради залежить від мажоритарних акціонерів, оскільки 

відповідні органи контролюватимуться ними, залишають міноритарним акціонерам 

незначні шанси для успіху в захисті своїх прав та інтересів всередині товариства. Не 

беручи до уваги те, що в 2015 р. були внесені зміни до законодавства, якими було 

запроваджено інститут «незалежних директорів», що представлятиме інтереси акці-

онерів, такий інститут діятиме лише в публічних акціонерних товариствах, а тому 

захист прав акціонерів покликаний відповідати не лише загальному для всіх акціо-

нерів інтересу, а також й інтересам дрібних і великих учасників товариства. 
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Конституція України проголошує (ст. 3), що людина, її життя і здоров’я, честь і 

гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною 

цінністю.  

Кримінальна відповідальність за умисне вбивство за помʼякшуючих обставин – 

одне з основних питань, вирішуваних судом при постановленні вироку. Воно пот-

ребує належної правової регламентації з тим, щоб злочинці несли за вчинене заслу-

жене покарання [1, с. 183-189]. 

Доцільно зауважити, що проблематика призначення покарання належить до 

числа активно досліджуваних і в правозастосовній діяльності суперечливо вирішу-

ються, зокрема, питання про правову природу та класифікацію пом’якшуючих об-

ставин, зміст окремих із них та їх співвідношення із кваліфікуючими і 

привілейованими ознаками, доцільність перетворення переліку пом’якшуючих об-

ставин у вичерпний, співвідношення обставин, які характеризують особу винного, з 

обставинами, що пом’якшують покарання, доречність «подвійного» (при кваліфіка-

ції злочину та призначенні покарання) врахування одних і тих же обставин, потребу 

і шляхи конкретизації в законі кримінально-правового значення обставин, що 

пом’якшують покарання [4, с.34-42]. 

Проведенню досліджень зазначених аспектів правового регулювання приділи-

ли увагу І.І. Давидович, О.О. Дудоров, Т.І. Іванюк, І.Д. Козочкін, А.С. Макаренко, 

М.І. Мельник, В.В. Полтавець, Т.І. Сахарук, Н.А. Сторчак, В.О. Туляков, 

Л.М. Федорак, М.І. Хавронюк та інші вчені. Однак на сьогодні не втратили актуаль-

ності питання належного виконання зазначених законодавчих вимог [2, c. 201-211]. 

Варто зазначити, що цілком покладатися на судовий розсуд під час призначен-



108 

ня покарання не можна, адже правосвідомість судді може бути гарантом призна-

чення справедливого покарання лише в поєднанні з висококваліфікованим умінням 

застосовувати закон.  

Оригінальний та чіткий підхід до розв’язання цієї проблеми пропонує 

Т.І. Іванюк. Науковець обґрунтовує необхідність закріплення в чинному КК Украї-

ни формалізованих критеріїв урахування обставин, які пом’якшують покарання під 

час обрання конкретного строку (розміру) покарання. Зокрема, вона пропонує за-

кріпити в КК України таку оцінку в балах обставин, що пом’якшують покарання: 

1) з’явлення із зізнанням – два бали; 2) щире каяття – один бал; 3) активне сприяння 

розкриттю злочину – три бали; 4) добровільне відшкодування завданого збитку або 

усунення заподіяної шкоди (компенсація моральної шкоди) – три бали; 5) відвер-

нення винним шкідливих наслідків учиненого злочину – чотири бали; 6) стан вагіт-

ності під час учинення злочину або розгляду справи в суді – три бали; 7) учинення 

злочину під впливом тяжкої особистої, сімейної чи іншої обставини (обставин) – 

чотири бали; 8) учинення злочину під впливом погрози, примусу або через матеріа-

льну службову чи іншу залежність – п’ять балів; 9) учинення злочину внаслідок не-

правомірних або аморальних дій потерпілого – чотири бали. Це є відсоток, на який 

буде зменшено покарання щодо середнього покарання. 

На підставі викладеного, на думку автора, державі необхідно розвивати напрям 

державної політики, яка конкретезує застосовуване потерпілим насильство. Відпо-

відно, насильство, внаслідок якого виникає стан сильного душевного хвилювання, 

може бути як фізичним (заподіяння тілесних ушкоджень, побої), так і психічним 

(погроза заподіяти фізичну, моральну чи майнову шкоду). Поняттям насильства у 

складі цього злочину охоплюються і буд-які інші дії насильницького характеру (не-

законне позбавлення волі, зґвалтування, задоволення статевої пристрасті неприрод-

ним способом тощо). У випадку, коли умисне вбивство вчинене після того, як стан 

сильного душевного хвилювання пройшов, вчинене залежно від обставин справи 

необхідно кваліфікувати за відповідною частиною ст. 115 КК України. Поведінка 

потерпілого у цьому випадку є обставиною, що істотно знижує суспільну небезпеч-

ність злочину і помʼякшує покарання (п. 7 ст. 66). 

Виникнення стану сильного душевного хвилювання внаслідок застосування до 

особи насильства на законних підставах (наприклад, при затриманні працівниками 

поліції у разі вчинення нею злочину чи іншого правопорушення) або ж не в резуль-

таті систематичного знущання або тяжкої образи виключає відповідальність особи, 

яка в такому стані умисно вчинила вбивство за ст. 116 КК України. 

Якщо вбивство вчинене після того, коли стан сильного душевного хвилювання 

пройшов, дії винного слід кваліфікувати за ст. 115 КК України. Протиправна 

поведінка потерпілого в такому разі може бути визнана обставиною, яка помʼякшує 

покарання [5]. 

Автор вважає, що поняття «стан сильного душевного хвилювання» за своїм 

змістом значно ширше поняття «афект» і включає фізіологічний афект, що характе-

ризує медичний (психологічний) критерій цього стану [3, c. 17-19]. 

Обов’язковою ознакою об’єктивної сторони злочину є час його вчинення. Цей 

злочин може бути вчинений лише тоді, коли винний перебуває у стані сильного 

душевного хвилювання. Найчастіше такий стан є короткочасним і триває всього 

декілька хвилин. 
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Таким чином, аналіз судової практики постановлення обвинувальних вироків 

міг би стати базою для формулювання висновків щодо обґрунтованості, або, навпа-

ки, необґрунтованості врахування пом’якшуючих обставин відносно конкретних 

обставин злочинного діяння під час призначення покарання. 
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«Mechanism» category does not usually provoke any debates in science. As a rule it 

implies a system of interdependent elements, in which movement (change) of one or 

several ones provokes movement (change) of other elements of the system [2, p. 62]. At 

the same time, the sphere of scientific search for individual criminal behavior mechanism 

nature cannot be considered non debatable. In this connection, it is worth mentioning that 

there are three main approaches to its understanding in criminological science. Within the 

first, motivational one, (B.S.Volkov, A.B.Sakharov, B.V.Kharazishvili and others) the 

dominant of personal in criminal activity genesis is substantiated. Within the second, 

behaviorist one, (L.Berkovin, Ya.M.Brainin, H.Hackhousen and others) the dominant of 

external stimuli, situation is substantiated. The third approach (V.V.Holina, O.M.Dzhuzha, 

V.M.Kudriavtsev, A.K.Shcherbakova, V.A.Shcherbakov.etc.) forms integrative 
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understanding of criminal behavior development process, in which personal and 

situational characteristics are linked on a par. Just the latter approach seems to be the most 

substantiated and gnoseologically fruitful, correct, because it enables to analyze individual 

criminal behavior mechanism comprehensively, neither underestimating nor exaggerating 

the significance of some of its components. Thus, O.M.Lytvynov and A.K.Shcherbakov 

understand the individual criminal behavior mechanism as an ideal model of active 

coordination of personality and environment, which is realized in committing a particular 

crime [3, p. 14]. On the whole, supporting this vision, it should be added, that individual 

criminal behavior mechanism does not reflect just coordination between personality and 

environment. This is an analytical construct, whose elements form a dynamic system of 

psycho-physical activity of a person coordinating with environment before, during and 

after committing a crime and in connection with its committing. The components of 

individual criminal behavior mechanism usually are as follows: a) structural components: 

personality of a criminal, circumstances of environment, criminogenic situation; b) 

functional (dynamic) components – stages: demand actualization and motive formation, 

making decision of committing corruptible and other criminal offences including the 

sphere of punishment execution, its planning, realization, postcriminal behavior [2, 

p. 138]. Their research is not only of theoretical but of practical significance, particularly, 

for efficient preventive activity, defining specific objects of preventive influence, its 

means, measuring the results of the work done [4, p.286]. As the results of the given 

research show, it is the reason why modern psychology (to less extent) and jurisprudence 

(to greater extend) suggest theories, conceptions, approaches and just scientific positions 

concerning behavior motives and motivation in general, and criminal one, in particular. 

This circumstance causes the necessity to clarify terminology, used in this work. The 

position of the following scientists is the most profound (psychologists – V.K. Viliunas, 

K. Levin, O.M. Leontiev, S.L. Rubinshtein, K.K. Platonov, criminologists – 

H.A. Avanesov, B.S. Volkov, A.P. Zakaliuk, K.Ye. Igoshev, E.F. Pobehaylo, etc.), who 

give functional and analytical role to “motive” category. The point is that a motive is 

defined by behavior determination aspect, which is not of independent psychic nature, but 

forms a united complex of psychic processes, phenomena and states, that ensure the 

influence determining a person’s activity. Investigating the place of a motive in 

stimulating process, A.P.Zakaliuk proved, that it does not appear an independent element 

of this process, apart from demand, interest, purpose, attitude and its other elements [4, 

p. 288]. As K.K. Platonov mentioned, demands taking the function of behavior excitement 

become motives [5, p. 152]. A demand itself is a state of a person who needs what is 

beyond him [6, p.44]. It becomes a motive as a person experiences and is aware of 

needing a certain object and forms purposes [7, p. 110-111]. Yu.V.Orlov neontological, 

because it does not correspond to present nervous and psychological processes, but 

consolidates functional and autonomous states, psychics processes, in a particular 

configuration. Along with this, expediency of operating the indicated category is defined, 

giving it a synthetic function: a motive determines general behavior direction on the basis 

of a specific emotional state, stipulated by will action, uniting demand-dynamic sphere, 

will, volitional activity and goal-setting. Thus, a motive is considered by scientists rather 

as psychics function – its ability to balance dynamically unbalanced states of unsatisfied 

(actualized) needs through activating volitional subject activity [8, p.116-117]. 

The stated motive vision is not, of course, irreproachable. It does not take fully 
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human personality diversity, especially unrealized principles of behavior determination, 

role of instincts and reflexes, into consideration. But it should be acknowledged, that 

universal motivation theory is unlikely to be possible [4, p. 291]. So, analyzing and 

summing up individual criminal behavior motivation in the sphere of punishment 

execution, it is necessary to answer the following questions: 1) do the motives of 

committing these corruptible or other criminal offences differ from the criminal behavior 

motives beyond this sphere, from point of view of a general subject? 2) if yes, does the 

motivation systematically reproduced and /or constantly available (generated) influence 

the criminal behavior in the sphere of punishment execution, criminal’s personality and in 

what way? 

As it is established in the process of the given research, taking the mentioned 

positions concerning motivation and motives essence into account, it should be pointed 

out that the answer to the first question depends on: a) understanding the peculiarity of 

activity in the sphere of punishment execution of Ukraine as a complex factor of external 

environment in the context of individual criminal behavior mechanism; b) knowing 

peculiarities of criminal’s personality. If the latter ones are described in the previous part 

of this research, criminological meaningful peculiarities of activity in the sphere of 

punishment execution should be marked just in general: a) firstly, it is worth paying 

attention to the fact, that a certain sector of the indicted activity traditionally belongs to 

law enforcement one, that is provides for authority and is aimed at achieving general 

social useful result concerning protection of rights, freedoms, legitimate interests of legal 

relation subjects. The peculiarity of this type of law enforcement activity is the fact that it 

is realized within criminal and executive relations; b) secondly, internal administrative 

relations are an integral element of activity in the sphere of punishment execution of 

Ukraine, it concerns administering personnel, PEI property, that is economic activity. 

Three approaches can be distinguished after analyzing scientists’ works on the 

correspondent problems. The first approach is presented by the scientists’ positions, based 

on traditional criminological classifications of the motives of corruptible and other 

criminal offences in the sphere of punishment execution. For example, O.A. Martynenko 

distinguished the following motives of corruptible and other criminal offences in the 

sphere of punishment execution: profitable, violent, “ideological”, conformist, thoughtless 

and irresponsible. Analogical position are expressed on the works of O.O.Kuplensky [9, 

p. 14], V.O.Samotiyevych [10, p.101-104], and Yu.V. Andreyev [11, p. 185-188], 

V.M. Diomin [12, p. 18], O.V. Salatin [13, p.15-16]. Generally speaking, the indicated 

approach is meaningful, is based on theoretically substantiated and verified provisions of 

common criminological doctrine. But in this point it turns out to be weak: on the general 

level the features of specific, peculiar cannot be reflected. Nevertheless, the point is not 

about the search for specific criminal behavior motives in the sphere of punishment 

execution of Ukraine, though their characteristics has to take peculiarity of a criminal’s 

personality, official activity sphere into consideration, as the latter in some cases can be a 

stimulus, an irritant of motivational process, which cannot but influence it. 

A.V. Savchenko says, that crime motives plurality is a consequence of developing their 

structure components, and the motives themselves [14, p. 112]. If the activity subject 

sphere has some peculiarities, it is logically assumed, that motivation also will have 

peculiarities. This point is confirmed by V.M. Diomin, who after surveying RF PEI 

personnel and convicts - former workers of this system, who committed offences, made a 
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conclusion, that motivational sphere of offenders differed from motivational sphere of 

law-abiding workers with some improvement: from cultural and spiritual necessities to 

material; from proper behavior to consumerism; from stable to situational; from 

perspective aspirations to urgent ones [12, p. 18]. It should be paid attention herewith, that 

the difference of motivational crime sphere – PEI personnel – not from law-abiding 

citizens in general, but from their colleagues, who did not commit corruptible and other 

criminal offences in the sphere of punishment execution, is stated. The latter are placed 

higher specific demands concerning their level and content of legal awareness, other 

qualities, taking into consideration their law enforcement activity. Undoubtedly, it is on 

this plane, where the peculiarities of individual criminal behavior motivation in the sphere 

of punishment execution of Ukraine are worth seeking. Digressing from gnoseologically 

ascertained distribution of motives in their research, L.V. Kondratiuk and B.S. Ovchynsky 

suggested and substantiated trinomial crime differentiation, based on aggression, 

expansion and cheating [15]. On this ground the corresponding motives connected with 

aggression, expansion and cheating are notable [16, p.117-126]. However, applying 

elaborated not to the end conception «internal grounds of criminal behavior» as research 

platform appears to be problematic. So, the works of L.V. Kondratiuk and 

V.S. Ovchynsky lack conceptual unity of terminology and understanding corresponding 

phenomena and processes of psychic and transsocial nature [15]. Thus, the above 

scientists, first, actually identify meanings of a vector (direction) and “passions” as a 

certain source of behavior, which does not seem to be substantiated enough. Second, the 

content, essence of passions, their correlation with necessities, instincts, motives, etc. are 

still obscure. That’s why these circumstances prevent from using the indicated approach in 

the given research. 

The second approach is characterized by attempts to find specific motives of 

corruptible and other criminal offences inherent in law enforcement officers, including the 

sphere of punishment execution. Yu.A. Merzlov speaks about the following ones: 

1) career; 2) departmental and corporative, based on «collective – worker» relations; 

3) status-executive, uniting neglect of official duty, also stipulated by «leader-

subordinate» relations; 4) official –profitable, stimulating corruptible offences; 

5) ideological, stipulating offences for the sake of official interests realization [17, p. 15]. 

O.M. Varyhin suggests similar classification, but among “professional” motives of 

criminal activity of the people of the indicated category he distinguished four groups: 

«official», profitable, aspiration for demonstrating power over others, conformist [18, 

p. 110-112]. Other authors’ works have the same point of view with little variations, but 

they add the so called morally deformed, situational, «problems of everyday family 

character», «desire to accumulate money» and similar motives [19, p.192-196]. 

M.V. Tarasov suggested analogical approach about «set of motives», estimating offences 

of officers of internal affairs bodies, as follows: example of friends, colleagues (39,8 %); 

confidence in impunity (27,4 %); lack of proper control (18,6 %); lack of law knowledge 

(3,6 %); necessity of providing the family with subsistence minimum (2,7 %); profit 

(2,7 %); aspiration for winning authority (1,8 %); lack of «another way out» (1,8 %); 

revenge, jealousy (0,9 %); nihilism, objection to necessity of law observance, their 

importance (0,9 %) [20, p. 15].  

The third approach was formed as a scientific reaction to drawbacks of the first and 

the second ones, and became an original attempt of their elimination. In Yu.M. Antonian’s 
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opinion, it can be done while distinguishing two different according to the essence, but 

still extensive groups of motives: «official» and general criminal [21, p. 175]. The first 

group is formed as a result of incorrect understanding official interests, variety of which 

causes dissimilarity of offence motives. So, one part of personnel breaks the law for the 

sake of «justice restoration», guided by the principle «the end justifies the means». The 

other part of personnel is oriented to promotion, getting bonuses, which directly depends 

on indices, operational situation, etc. The second group of motives is inherent in the 

activity of the so called «werewolves in the ranks», that is, law enforcement officers, 

committing crimes only because of egocentric motives, personal profit. Characteristic 

features of such people don’t differ from racketeers, thieves, robbers, etc. V.Ye. Eminov 

shares the same scientific position [22, p. 248-252]. So, the third approach can be 

considered most substantiated among the above mentioned, as it proceeds from universal 

human behavior motivation, and together with it provides for peculiarity of some of its 

variety, depending on the sphere of official activity. According to Yu.M.Antonian, again, 

investigating criminal behavior motivation, it should be taken into consideration that a 

crime has plurality of motives, which is the consequence of developing their structure 

components, and motives themselves [23, p. 111-112]. Here O.M. Lytvynov and 

A.K. Shcherbakov should be supported, as they persist in the position formed in science 

before, concerning coexistence of different motives on the basis of mutual complement 

and structural interpenetration [3, p. 106]. To fulfill this task, integrative classification of 

individual criminal behavior motives of PEI personnel in the sphere of their official 

activity can be suggested. 

1. Official motives: 

1.1. «Ideological» motives consist in committing corruptible and other criminal 

offences in the sphere of punishment execution, for the sake of a certain «good purpose», 

they are formed in the sphere of: 1) criminal and executive relations; 2) official 

(subordination) relations among personnel; 3) operational administration, dealing with the 

property of the corresponding body or PEI. In the main, the point is, that criminal 

understands official interests in its functional part in wrong, distorted manner. A person 

sincerely strives for performing his official duties as efficient as possible, which concerns: 

a) punishment execution, resulting in wrongful acts towards convicts. For example, on June 

14th, 2011, at 08.30 a chief inspector responsible for social, educational and psychological 

work of Berezan correctional colony No.95, exceeded his power using violence in the room 

of deputy commander of social, educational and psychological work, situated on the 

institution guarded territory, carrying out educative work with a convict, intentionally struck 

him numerous blows to both legs and buttocks with red 1,5m long rubber hose, to face and 

head with hands, to stomach with a knee, as a result, the convict got actual bodily injury; 

b) personnel management in the corresponding PEI, owing to it official work efficiency 

should be secured. In this case subordinates are victims, whose behavior (official functions) 

does not correspond to commander’s idea of a standard; c) operational administration of the 

property of SCES of Ukraine. For example, the director of Korosten CC No.71 industrial 

enterprise, acting deliberately, against service interests, instead of directing money deducted 

from convicts’ pay and those earned out of production and being on the account and in the 

enterprise cashier’s office, to executing court decisions of recovery of damages, caused to 

citizens, juridical person and the state, deducted money from convicts wages during the 

indicated period and spent it on provision with materials and equipment of the enterprise, in 



114 

that way committed a crime provided for by p.3 art.364 of CC [36]; d) preventing, 

terminating, solving crimes committed (prepared) on PEI territory. As our research 

established such crimes are committed by the personnel of correctional colony operational 

subdivisions. In this aspect demonstrative are the actions of officers of Berezan correctional 

colony No.95 committing a crime under the following circumstances: on August 29th, 2011 

operative department commander of this colony received operational information about the 

attempt of unfamiliar people to deliver narcotic substance to the territory of the correctional 

colony, he mobilized his subordinates and two officers on duty, and gave them not 

registered special means (rubber baton PR-73 and «Teren-4M», «Cobra-111» with tear and 

irritable gas) to reveal and arrest probable offenders. These people left the colony and 

remained ambush. As a result they arrested the resident of Kyiv, who tried to pass forbidden 

narcotic substance on the colony territory. Performing his active arrest, overcoming his 

resistance, the officers tied his hands, laid him on the ground with the face down, pressed 

his body with hands, knees and their bodies, which caused his death. Then, trying to hide 

the crime, the officers deliberately mutually and in coordination wrapped dead body with a 

blanket, placed it into VAZ-2106 boot, took to the forest, dug a hole and buried the body, 

covering with soil [35]. In this case, according to archive criminal proceedings, causing 

incautious death was a result of «ideological» motives, as there was an aspiration for proper 

performing official duties to prevent committing a crime. As regards this A. Maslow made a 

conclusion, that studying motives must result from human necessities [24, p.48].  

1.2. Career promotion motives are one of varieties of self-assertion, forming and 

realization of which are connected with the sphere of official activity. Career promotion in 

this case is a factor of person’s approving of himself, by which existential balance of 

production activity person is secured. This is one of the basic conditions of regular vital 

activity and personality socializing in functional structures of production relations. For 

example, professional training chief inspector of personnel sector of Kachanivska 

correctional colony, driven by career motives to make impression as conscientious and 

disciplined worker, conspired together with security, supervision and operation first 

deputy commander and safeguard deputy commander of Kachanivsla correctional colony, 

acting deliberately and illegally, beyond their authority, without any reason applied 

physical violence to the victim from 21.30 till 21.55 on April 20th, 2012 in room No.1on 

the first floor of resocialization section No.10 of the colony, for forced transportation to 

hospital, though there was no medical prescription of urgent hospitalization [37]. 

1.3. Nihilistic motives are known as thoughtless and irresponsible in criminological 

literature [22]. Along with this it should be mentioned that, regarding personnel of PEI of 

Ukraine, just nihilistic motives are to the point, as their content is broader than thoughtless 

and irresponsible, besides they embrace not only incautious corruptible and criminal 

offences, but deliberate as well, being pointed scornful. Just because of that, for those 

reasons officials commit forgery or admit neglect of official duty. These crimes are 

characteristic of PEI personal of Ukraine, who either pretends to perform properly their 

duties or counts thoughtlessly on preventing socially dangerous consequences of their 

omission. The latter crime motives are called fearful and cowardly [24]. For example, the 

assistant of supervision and security commander of Komisarivsk correctional colony, 

being on duty, without expecting dangerous consequences, irresponsibly admitted neglect 

of official duty. He did not ensure colony daily routine observance, keeping localization 

regime and serving service by convicts, didn’t organize people on duty, didn’t know 
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operational situation in the colony, didn’t report the administration and people on duty in 

time about its change, which caused convicts’ uncontrolled leaving isolated local places, 

didn’t ensure convicts safety isolating them, as a result one convict inflicted grave bodily 

harm to another one, and the latter died in colony hospital, one more average and actual to 

other convicts during the period of time from 23.00 on December 19th, 2013 till 05.00, 

December 20th, 2013 in the educative activity room of section No.7 [38]. It’s clear, that 

assistant of supervision and security commander admitted criminal neglect of official 

duty, or self-confidence causing socially dangerous consequences. As scientific literature 

truly states, similar crimes are determined by a person’s aspiration for facilitating his duty, 

for not making additional attempts to do it well, or by accepting official interests by 

mistake, by wrong representing priorities and conditions of performing official duties [39, 

p. 66-67]. 

In this context Yu.A.Merzlow’s position, though not substantiated to the full, is 

worth attention, as he refers cases of official forgery, for the sake of successful statistic 

results of professional activity, to the so called departmental and corporative motives [17, 

p. 15]. As our research shows, they can be based on two different motives: a) nihilistic, 

that is disrespect for official interests, when such distorted information about activity 

results is rather a way of disguising negative state of affairs, sometimes even of outright 

sabotage; b) careerism, when untruthful information report is a peculiar way of creating 

semblance of successful professional activity, for the sake of further promotion, receiving 

approving reference from top ranking officials, the community, etc. 

2. General (general criminal): 

2.1. Profitable motives are well-known in science don’t need additional explanation 

in this research. Their essence remain unchangeable both in the content, and socially 

important feature of the behavior produced by them, which is expressed in the aspiration 

for receiving advantages of property character. Profit is the basis of most corruptible and 

other criminal offences on the sphere of punishment execution. 

2.2. Self-assertive motives are based on personal necessity of self-actualization and 

respect (according to A.Maslow’s analytical scheme) [24]. Depending on PEI personnel 

particular personal features, complex of its official powers, other micro-social conditions, 

and also criminogenic situation, the indicated motives are able to produce different types 

of criminal behavior: from aggressive violent to corruptible. A peculiar psychological state 

of higher anxiety is an intermediate link of criminal activity motivation process of both the 

first and the second types [25, p.138-139]. Anxiety has protective (predicting danger and 

preparing for it) and motivational functions. Normal (optimal) level of anxiety is 

necessary for efficient adapting to the reality (adaptable, mobilizing anxiety). Excessive 

high level means disadaptable reaction expressed by general behavior and activity 

disorganization [26, p.123]. For example, a junior inspector of supervision and security 

department of Tsuman correctional colony No.84 lacking reasons for applying physical 

force to a convict, who fulfilled all institution personnel requirements, his hands were 

down, didn’t counteract, in the presence of other convicts, on the ground of personal 

hostile relations, arising on the spot, struck a blow to the face with a fist and two blows to 

pelvis with a leg, causing physical pain and inflicting actual bodily harm. He acted 

deliberately, impudently, driven by the motive of scornful and arrogant attitude towards 

the convict, aiming at insulting his human dignity and his own false self-assertion [40]. 

2.3. Protective motives, universal for considerable segment of human activity, 
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criminal including. As Yu.M.Antonian remarked, they are based on necessity of 

protecting their biological and/or social existence, its confirmation, acquiring confidence 

and in such a way lowering anxiety and disturbance [22, p. 93]. PEI personnel is not an 

exception in this aspect: the activity in the sphere of official relations is founded on 

genetic grounds of developing socially meaningful practice, submits to general specific 

bio-psychological regularities. The results of the research in the structure of the indicated 

factors among reproduced in official activity of PEI personnel showed, that the following 

factors are worth attention: a) conflicts with colleagues, administration; b) threats of 

convicts, their interference in PEI personnel official activity; c) threat (probability) of 

dismissal in connection with changes in the list of staff members, staff reduction, etc.; 

d) threat of catching PEI personnel in prior committing corruptible or other criminal 

offence or crime.  

2.4. Substitution motives, which science usually links with influence object shift, 

transferring action from one inaccessible object to accessible one, transforming initial 

unattainable purpose into another one, by which the corresponding necessity can be 

satisfied [27, p.67]. Victim’s unessential reasons become criminal action reasons, usually 

aggressive violent. For example, a junior inspector of supervision and security department 

of Tsuman correctional colony No.84 lacking reasons for applying physical force to a 

convict, in reply to one convict’s remark, concerning this officer’s impolite phrases, struck 

a blow to the face with a fist and two blows to pelvis with a leg, causing physical pain and 

inflicting actual bodily harm 41]. As a rule, such crime motivation is explained by 

personal hostility, arising all of a sudden. Actual reasons (necessity actualization factors) 

of aggressive and violent action motivation of such kind have to be found in quite another 

plane, than relations between a criminal and a victim. 

2.5. Violent- pathological (sadistic), totally infrequent, can be found in certain cases 

of exceeding powers combined with violence, with abusing official functions concerning 

imposition of disciplinary penalty. For example, supervision, security and operation 

deputy commander of Shteriv correctional centre No.137 in Luhansk region thrice on the 

14th, 15th, 17th of December 2012 performed violent acts on one convict. So, on the 14th of 

December during keeping the convict in disciplinary isolation ward, he ordered him to 

come up to the table, situated in the room opposite disciplinary isolation ward entrance, 

and to lean against the table. Exceeding his powers, continuing his deliberate actions, he 

came to the victim’s back and struck three blows to the right leg hip with a rubber stick so 

that the convict fell on the floor. Then he ordered the convict to get up and he repeated his 

violent action. It continued on the 15th and 17th days, though in different office rooms, 

where the victim was summoned, causing severe physical sufferings [41]. 

Among general criminal motives of corruptible and other criminal offences including 

the sphere of punishment execution, the so called playing motives are distinguished too [24, 

p.294]. However, the results of criminal cases and proceedings materials prove, they are not 

inherent in PEI personnel criminal behavior. It is specified by the very peculiarity of the 

pointed sphere, PEI personnel authority available, components of criminogenic situations, in 

which stimulating the corresponding internal motives of pointed confrontation with 

anybody (anything), characteristic of playing motives, turns out to be objectively and 

subjectively, irrelevant and illegal. As the given research established, most of corruptible 

and other criminal offences in the sphere of punishment execution are based on profit 

motives. 
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3. Mixed motives: 

3.1 Conformist motives, based on the complex of necessities of ensuring social 

security and belonging, group inclusiveness in the circle of particular PEI personnel. They 

can include fear of being dismissed, which is also based on security necessity. Sometimes 

they are combined with group narcissism (belonging to commander’s «team»), with the 

feeling of personal devoting to the commander, on whose errand (order) corruptible and 

other criminal offence or series of them in the sphere of punishment execution is 

committed. 

3.2. Adaptation motives, based on the necessity of ensuring security combined 

sometimes with profit or nihilism. Such motives, for example, can arise while committing 

corruptible and other criminal offences in the sphere of punishment execution, if convicts 

blackmail. It means, they require to perform certain illegal actions in their favour, 

concerning: a) threats of exposing PEI personnel former criminal activity; b) offer (by 

promise) of illegal profit for performing or not performing some actions, with exercise of 

official status. 

3.3. Domination motives, where aggressive violent stimuli are combined with 

aspirations for self-assertion, self-actualization. On rational level, motivation is often 

based on social profitable purposes fixation. In such cases, goal-setting process subject 

plays the role of original catalyst, external irritant – a component of criminogenic 

situation, which causes PEI personnel to take final decision of committing corruptible and 

other criminal offences, if there is previously formed undefined readiness for criminal 

activity. Thus, in out-of-office hours, the commander of Toretsk correctional colony 

No.28, in the presence of other convicts and the personnel, because of hostile relations, 

suddenly arising, acting deliberately, impudently, aiming at punishing a convict for 

breaking regime in punishment execution institution and personal false self-assertion, 

driven by the motive of scornful and arrogant attitude towards the convict, exceeded his 

powers and struck him 15 blows, causing actual bodily harm. He committed the crime 

provided for by p.2 art.365 of CC [42]. 

1.4. Revenge, as a motive, is of complicated nature, combining aspiration for self-

actualization, ensuring respect, career promotion, security, etc. The range of crimes 

(including the sphere of official activity), motivated by revenge is rather wide. PEI 

personnel chooses content, direction, specific means, time of criminal activity, taking 

character and victim behavior intensity (revenge object), amount of victim’s official 

powers, real possibilities of their purposeful abuse, his volitional and other psychological 

qualities into cansideration. 

The mentioned list of PEI personnel criminal behavior motives is not, of course, 

exhausted. It also concerns motive classification of both, behavior in general, and crimes, 

in particular. The point is not only in versatility, polidetermination of human behavior 

phenomenon (it’s a priori judgment), but in the present terminology confusion in modern 

psychological and then criminal legal, criminological doctrine. In this connection, the 

division of PEI personnel criminal behavior motives in the given monograph should be 

considered as an attempt of improving, specifying present scientific views on genesis of 

criminal activity, which depends just on the peculiarities of the indicated sphere. But not 

only the analysis of criminal behavior motives is of theoretical and applied criminological 

importance. Motive is a static creation. However, human activity is not, and cannot be 

such. Human activity dynamism, being immanent, is of complicated nature, clarification if 
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which means synthesis of scientific knowledge about motives and motivation. According 

to A.Maslow, the latter is continuing; organized in a complicated manner, unstable, 

changeable, and doesn’t stop [24, p.48, 50]. It seems, that motivation conception 

suggested by S.L.Rubinshtein, is a classical one in academic psychology, according to 

whom it is subjective human determination of the reality through psyche in the process of 

its reflection. Because of his motivation the man is interlaced with reality context [29, 

p. 370]. Here it’s worth supporting O.M. Podilchak, who considers criminal behavior 

motivation the process of emerging a motive on the ground of actualized necessity, its 

formation and development, choice of illegal way, activation and correcting criminal 

activity, aimed at achieving the set purpose. The scientist states, that change of organism 

physiological state, higher nervous system activity, emotional satisfaction of certain 

necessities, adopted behavior principles and models are necessary motivation process 

concomitants, because they influence the hierarchy construction of necessities and 

motives, motive, purpose and activity manner choice [30, p. 111]. Although 

O.M. Podilchak’s opinion can be deemed on the whole substantiated, it should be marked 

that motivation process is not limited to activation and action of one motive. As regards 

this, A.P. Zakaliuk suggested motivation definition, worth attention, namely: «motivation 

is formation, development and settling process of personal psychological readiness and 

motives of activity of a certain direction and social significance» [1, p. 291]. Really, even 

within conditionally universal, integral mechanism of criminal behavior, motivational 

states stipulate motive dynamism, mobility; some of them become dominating in the fixed 

period of time, in a certain situation, the others become secondary ones. Evidently, 

changeability of the latter ones does not give any gnoseological reliable grounds for 

defining criminological significant motivation qualities. Moreover, as A.Maslow stated in 

this context, neither behavior purposes nor its external manifestation, direction can serve 

as a proper background for motivation classification. One and the same objective 

characteristics may affirm about different subjective behavior content [24, p. 52-53]. 

Taking the expounded theoretical provisions, the results of criminal cases and proceedings 

materials of corruptible and other criminal offences in the sphere of punishment execution, 

studied in the course of the given research, into consideration, several conditional types of 

their motivation can be suggested:  

1. According to typical nature of formation grounds: a) uncommon criminal behavior 

motivation (initial motivation), when motive formation occurs for the first time, either in 

connection with a new situation for the person, or with emerging new features of his 

personality ( especially under the influence of certain experience, frustration development, 

derivation, psychological alienation, etc.).The point is about the initial personality 

criminalization, that is, PEI personnel committing corruptible and other criminal offences 

for the first time; b) common criminal behavior motivation (cyclic motivation) is formed 

as a result of multiple emerging of the corresponding motive, potential realization of 

which would contradict service interests, or of direct committing corruptible or other 

criminal offences in the sphere of punishment execution in certain typical situations with 

established set of stimuli, irritants. 

This typology, according to this research results, has something in common with 

A.V. Savchenko’s conclusions about motivation of volitional and usual crimes [14, p. 58]. 

At the same time, it is substantially different. The point is not about usual corruptible 

offences in traditional for criminology comprehension, formed on the grounds of this 
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dynamic stereotype and entailing narrowed stages of making decisions about committing a 

crime, owing to which the latter takes reactive features. In the case of common corruptible 

and other criminal offences motivation, crime itself can be committed for the first time. 

Only the corresponding motive in the definite situation cannot be formed for the first time, 

which wasn’t realized in criminal manner, or through PEI personnel self-regulation 

mechanisms, or because of external obstacles. However, only internal stimuli, excitement, 

specific emotional, psycho-physiological states don’t turn out for a criminal to be new, 

they appear rather quickly in a certain situation, and narrow volitional alternative to some 

extend. Here A.P. Zakaliuk’s opinion is worth attention. The scientist remarked, that 

motive realization subject estimation is accomplished through a motive in motivation 

process, as well as the corresponding person’s actions are performed through social 

content, obtained by the person in the process of adopting social relations. Hence, 

A.P.Zakaliuk made a conclusion that motives, taking an important constructive place in 

stimulating mechanism, cannot be integrative aspect of a personality. «its nucleus», as 

they are influenced greatly by the personality content, by its inner spiritual world [4, 

p. 290]. Agreeing on the whole with the fact, that motive is unlikely to be a generalized 

typical factor or a personality, irrelevancies of total eliminating motivation importance in 

personality genesis should be emphasized as well. That’s why A.Maslow’s conclusions 

appears to be logical, saying that motivation should be considered from point of view of 

scholastic approach, ensuring integral conception of both activity personality 

determination and its reverse influence. A man is motivated as a whole, not his separate 

part [24, p. 46-47]. If it is so, the reverse link of «motive-personality» type is evident. It is 

completely clear, that personality systematic stimulation (conscious or unconscious, 

subconscious) in connection with external environment of one-type motives can 

considerably influence the personality itself, consolidating inclinations for certain 

behavior type, finally forming dynamic stereotype. 

Motivated behavior can be a kind of a channel through which other intentions can be 

displayed [24, p. 49]. Thus, a certain type of motivation is able not only to self-consolidate 

and to self-develop, producing new stimulating branching. Apropos this A.P. Zakaliuk 

stressed, that criminogenic motivation corresponds to and is a sign of a personality of 

socially dangerous type [4, p. 292]. But, it should also be emphasized that motivation is 

not only a personality sign, and yet a factor of reverse influence. According to 

O.V. Sakhnik, in similar situations, on the profound level deformed changes strike the 

whole personality, which results in disappearing internal obstacles, preventing subjective 

norm-abiding behavior content interpretation [31, p. 110]. An official begins to consider 

himself an unsurpassed professional, treats the opinions that don’t coincide with his own 

position, indulgently and scornfully. Under such conditions personality’s deformed 

features and qualities function mostly in autonomous regime, they don’t simply wait for 

favourable conditions for actualization, but search and specially create situations for their 

own manifestation [31, p. 110-111]. That’s why the bloc of preventive tactical tasks 

concerning PEI personnel official discipline strengthening, improving the system of their 

timely reacting to disciplinary offences and those committed beyond the sphere of official 

activity. 

Thus, it can be stated, that PEI personnel common criminal behavior (cyclic 

motivation) is involved into criminogenic self-determination mechanism. It makes up the 

background for consolidating and intensifying criminal personality antisocial features, 



120 

whose criminal activity takes established forms, including crimes. It’s worth agreeing to 

I.M. Danshyn’s position here, according to which an individual taken the criminal road, 

refuses established positive social behavior norms and takes new ones, characteristic of a 

certain asocial group 32, p. 24]. At the same time, dysfunctional (concerning social and 

economical administrative institution dysfunctions) and corruptible behavior do no create 

psychological and social alienation from the society in the manner, characteristic of 

professional criminals [33, p. 28]. Instead, as this research results show, it’s worth speaking 

about constructing special corporative norms – fixed corruptible and ensuring (including 

security) communication practices, that is, what V.M. Reismen called operation codes [34, 

p. 50]. 

2. According to formation intensity: a) suddenly formed (situational) criminal 

behavior motivation, in which criminogenic situation plays a key role, together with the 

sphere of necessities, inclinations and dispositions. Such a motivation state causes 

committing corruptible and other criminal offences under shortened «scenario»: further 

making decisions stages of committing a crime and decision realization are limited by 

superficial, brief deliberation. Also, such motivation is inherent in making suggestions, 

promises or receiving illegal profit when: a) not PEI personnel, but the second side is an 

initiator of corruptible agreement; b) PEI personnel is an initiator, but the intent is formed 

suddenly, under the influence of the behavior of potential or real profiteer; c) gradually 

formed motivation, the genesis of which is burdened with conditional and long states of 

anxiety and external factors complexes, stimulating PEI personnel crimes. Apart from the 

previously described type, gradually formed motivation doesn’t emerge under situational, 

passing factors, but it is a terminated reaction to permanent irritants in vital activity 

(professional activity, everyday life); it is distinguished by prolonged action character, by 

diligent preparation, planning security measures, post-criminal behavior. 

So, summing up received results of this part of the monograph, it should be noticed, 

that both motives and motivation, motivational states of a personality (people of PEI 

personnel) have to be preventive influence object on the individual level. At the same time, 

strategic purpose of individual preventive measures subsystem has to result from the 

necessity of breaking criminal behavior motivation, preventing it from emergence, by 

means of specified methods of personality diagnostics (according to prognostic criteria 

complex), departmental control and promoting elimination of criminal activity external 

objects-stimuli.  
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ЩО ПІДПАДАЮТЬ ПІД ОЗНАКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ 

КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ, ЦІЛІСНОСТІ ТА ДОСТУПНОСТІ 

КОМП’ЮТЕРНИХ ДАНИХ І СИСТЕМ 

 

ВАСИЛЬКОВСКИЙ Ігор Ігорович, 
аспірант кафедри кримінального 

права, процесу та криміналістики 

ПВНЗ «Європейський університет»  

 

Стрімкий розвиток інформаційних технологій, розширення виробництва техні-

чних засобів і сфери застосування комп’ютерної техніки, а головне – наявність люд-

ського фактора у виді задоволення власних амбіцій чи з корисливою метою 

породили новий вид суспільно небезпечних діянь, у яких неправомірно використо-

вується комп’ютерна інформація або вона сама стає об’єктом зазіхання. Подібно ба-

гатьом революційним технологіям глобальна мережа Internet несе із собою 

величезний потенціал як для прогресу, так і для зловживань. 

У даний час існує низка нормативно-правових актів, що регулюють діяльність 

правоохоронних органів у сфері міжнародного співробітництва щодо протидії кібе-

рзлочинності. Базовим актом є Конвенція про кіберзлочинність від 7 вересня 2005 р. 

За цією Конвенцією до кіберзлочинів пропонується відносити [1]: 

1) правопорушення проти конфіденційності, цілісності та доступності 

комп’ютерних даних і систем; 

2) правопорушення, пов’язані з комп’ютерами; 

3) правопорушення, пов’язані з дитячою порнографією. 

Щодо правопорушень проти конфіденційності, цілісності та доступності 

комп’ютерних даних і систем: незаконний доступ, нелегальне перехоплення, втру-

чання у систему, зловживання пристроями. 

Незаконних доступ – навмисний доступ до цілої комп’ютерної системи або її 

частини без права на це, вчинене шляхом порушення заходів безпеки з метою отри-

мання комп’ютерних даних або з іншою недобросовісною метою, або відносно 

комп’ютерної системи, поєднаної з іншою комп’ютерною системою.  

Це правопорушення у КК України залежно від обставин вчинення, може ква-

ліфікуватися за статтями 361 «Несанкціоноване втручання в роботу електронно-
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обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних ме-

реж чи мереж електрозв’язку», 361–2 «Несанкціонований збут або розповсюдження 

інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних 

машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на 

носіях такої інформації», 363–1 «Перешкоджання роботі електронно-

обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних ме-

реж чи мереж електрозв’язку шляхом масового розповсюдження повідомлень 

електрозв’язку» [2]. 

Нелегальне перехоплення – навмисне перехоплення технічними засобами, без 

права на це, передач комп’ютерних даних, які не є призначеними для публічного 

користування, які проводяться з, на або всередині комп’ютерної системи, включаю-

чи електромагнітні випромінювання комп’ютерної системи, яка містить в собі такі 

комп’ютерні дані, вчинене з недобросовісною метою або по відношенню до 

комп’ютерної системи, поєднаної з іншою комп’ютерною системою.  

Це правопорушення в КК України може кваліфікуватися за ст. 361 «Несанк-

ціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), 

автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку» [2]. 

Втручання у дані – навмисне пошкодження, знищення, погіршення, зміну або 

приховування комп’ютерної інформації без права на це.  

Це правопорушення в КК України може кваліфікуватися за ст. 361 «Несанкці-

оноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), ав-

томатизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку» [2]. 

Втручання у систему – навмисне серйозне перешкоджання функціонуванню 

комп’ютерної системи шляхом введення, передачі, пошкодження, знищення, погір-

шення, заміни або приховування комп’ютерних даних без відповідного права.  

Це правопорушення в КК України може кваліфікуватися за статтями: 361 

«Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин 

(комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж елект-

розв’язку», 361-2 «Несанкціонований збут або розповсюдження інформації з обме-

женим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах 

(комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях та-

кої інформації», 363-1 «Перешкоджання роботі електронно-обчислювальних машин 

(комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж елект-

розв’язку шляхом масового розповсюдження повідомлень електрозв’язку» [2]. 

Зловживання пристроями – навмисне протиправна дія, спрямована на:  

– виготовлення, продаж, придбання для використання, розповсюдження або на-

дання для використання іншим чином пристроїв, включаючи комп’ютерні програми, 

створених або адаптованих з метою вчинення будь-якого зі злочинів, перерахованих 

вище, комп’ютерних паролів, кодів доступу або подібних даних, за допомогою яких 

можна здобути доступ до усієї або частини комп’ютерної системи з наміром викори-

стання її для вчинення будь-якого зі злочинів, перерахованих вище. 

Це правопорушення в КК України може кваліфікуватися за ст. 361-1 «Ство-

рення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи 

технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут» [2]; 

– володіння пристроями, включаючи комп’ютерні програми, створеними або 

адаптованими з метою вчинення будь-якого зі злочинів, перерахованих вище, 
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комп’ютерними паролями, кодами доступу або подібними даними, за допомогою 

яких можна здобути доступ до усієї або частини комп’ютерної системи предметом, з 

наміром їх використання для вчинення будь-якого зі злочинів, перерахованих вище.  

Це правопорушення в КК України може кваліфікуватися за ст. 361–1 «Ство-

рення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи 

технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут» [2]. 

Правопорушення, пов’язані з комп’ютерами:  

Підробка, пов’язана з комп’ютерами – навмисне вчинення, без права на це, 

введення, зміни, знищення або приховування комп’ютерних даних, яке призводить 

до створення недійсних даних з метою того, щоб вони вважались або відповідно до 

них проводилися б законні дії, як з дійсними, незалежно від того, можна чи ні такі 

дані прямо прочитати і зрозуміти з наявністю наміру обману або подібної нечесної 

поведінки для встановлення кримінальної відповідальності. 

Шахрайство, пов’язане з комп’ютерами - навмисне вчинення, без права на це, 

дій, що призводять до втрати майна іншої особи шляхом: 

– будь-якого введення, зміни, знищення чи приховування комп’ютерних даних; 

– будь-якого втручання у функціонування комп’ютерної системи, з шахрайсь-

кою або нечесною метою набуття, без права на це, економічних переваг для себе чи 

іншої особи. 

Ці правопорушення в КК України можуть кваліфікуватися за сукупністю 

статей: ст. 190 «Шахрайство» та ст. 361 «Несанкціоноване втручання в роботу 

електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, 

комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку» КК України [2]. 

Правопорушення, пов’язані з дитячою порнографією: вироблення дитячої пор-

нографії з метою її розповсюдження за допомогою комп’ютерних систем; пропону-

вання або надання доступу до дитячої порнографії за допомогою комп’ютерних 

систем; розповсюдження або передача дитячої порнографії за допомогою 

комп’ютерних систем; здобуття дитячої порнографії за допомогою комп’ютерних 

систем для себе чи іншої особи; володіння дитячою порнографією у комп’ютерній 

системі чи на комп’ютерному носії інформації.  

«Дитяча порнографія» включає в себе порнографічний матеріал, який візуаль-

но зображує: неповнолітню особу, задіяну в явно сексуальній поведінці; особу, яка 

виглядає як неповнолітня особа, задіяну в явно сексуальній поведінці; реалістичні 

зображення неповнолітньої особи, задіяної в явно сексуальній поведінці.  

Всі вищеперераховані злочини в КК України кваліфікуються за ч. 4, 5 ст. 301 

«Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів» [2]. 

Правопорушення, пов’язані з порушенням авторських та суміжних прав. У КК 

України ці правопорушення кваліфікуються за ст. 176 «Порушення авторського 

права та суміжних прав» та ст. 177 «Порушення прав на винахід, корисну модель, 

промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналі-

заторську пропозицію». 
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На сьогодні поширеною є інформація про надання різних послуг з нетрадицій-

ного лікування (цілительства), ефективність та лікувальна спроможність яких часто 

сумнівна. У зв’язку з цим виникає питання про правову оцінку дій таких осіб. Кри-

мінальний кодекс (далі – КК) України у ст. 138 встановлює відповідальність за зай-

няття лікувальною діяльністю без спеціального дозволу, здійснюване особою, яка 

не має належної медичної освіти, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого. 

Очевидно, що незаконність такої діяльності обумовлена двома ознаками: 

обʼєктивною – відсутність спеціального дозволу; субʼєктивною – відсутність нале-

жної медичної освіти. Однак, поряд з цим чинне законодавство дозволяє застосову-

вати за певних визначених законом підстав народну медицину. Так, відповідно до 

Основ законодавства про охорону здоров’я від 19 листопада 1992 р. № 2801-XII на-

родна медицина (цілительство) – методи оздоровлення, профілактики, діагностики і 

лікування, що ґрунтуються на досвіді багатьох поколінь людей, усталені в народних 

традиціях і не потребують державної реєстрації (ст. 74-1). При цьому особа, яка 

претендує на зайняття народною медициною, проходить атестацію й експертизу з 

метою підтвердження наявності цілительських здібностей. Порядок отримання ате-

стаційно-експертного висновку, що підтверджує наявність в особи цілительських 

здібностей, регулюється Наказом МОЗ України від 23 вересня 2013 р. № 822. Такий 

висновок фактично є дозволом на зайняття нетрадиційною медициною (строком на 

5 років) та водночас підтверджує наявність в особи цілительських здібностей.  

Отож, зайняття народною медициною (цілительством) може бути законним. 

Аналізу ж потребує питання правової оцінки зайняття народною медициною неза-

конно, тобто без отримання атестаційно-експертного висновку. При цьому небезпе-

ка для життя та здоров’я особи створюється як у випадках, коли винний застосовує 

методи чи засоби, які здатні погіршити стан хворого, так і тоді, коли застосовуються 
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«безневинні» засоби (наприклад, нашіптування над водою тощо), оскільки хворий 

втрачає дорогоцінний час на лікування [1, c. 145]. Окрім цього, часто таке незаконне 

лікування здійснюється із корисливих мотивів, хоча законодавець не називає таких 

як обов’язкову ознаку складу злочину. Тобто при незаконному лікуванні у формі 

цілительства вигода отримується шляхом обману. У зв’язку з цим виникає питання 

про кваліфікацію діянь особи, яка здійснює незаконне лікування, поєднане із обма-

ном пацієнта, з корисливих мотивів. Складність ситуації підкреслює і відсутність 

єдності доктринальних поглядів. Так, пропонується кваліфікувати: 

1) за сукупністю – незаконна лікувальна діяльність та шахрайство [2, с. 165]; 

2) за сукупністю – незаконна лікувальна діяльність та шахрайство, але лише у 

випадках, коли особа шляхом обману видає себе за лікаря із корисливих спонукань 

[3, с. 342]; 

3) якщо винний знає, що використовувані ним засоби не принесуть користі 

хворому та отримує за це матеріальну вигоду, лише як шахрайство [4, с. 73]; 

4) як незаконну лікувальну діяльність, оскільки це вид шахрайства, небезпеч-

ний для життя та здоров’я особи, а тому і виділений у самостійний склад злочину [1, 

с. 149]. 

Видається, що ключовим в розмежуванні є об’єкт шахрайства та незаконного 

лікування [1, с. 147]. Так, об’єктом незаконно лікування є життя та здоров’я пацієн-

та, оскільки ст. 138 КК України прямо вказує на тяжкі наслідки для хворого. Вреш-

ті, про це свідчить розміщення такої норми у Розділі ІІ Особливої частини КК 

України «Злочини проти життя та здоров’я особи». Своєю чергою, об’єктом ж шах-

райства є власність, а суспільно небезпечні наслідки полягають у заволодінні май-

ном потерпілого. Слідом, можна запропонувати такі правила кваліфікації: 

1) якщо незаконне зайняття народною медициною супроводжувалося обманом 

чи зловживанням довірою «пацієнтів» (з корисливою ціллю), і при цьому не було 

заподіяно шкоди здоров’ю, – то вчинене слід кваліфікувати як шахрайство; 

2) якщо незаконне зайняття народною медициною супроводжувалося обманом 

чи зловживанням довірою “пацієнтів” (з корисливою ціллю), і при цьому було запо-

діяно шкоди здоров’ю, то кваліфікувати за сукупністю: незаконна лікувальна діяль-

ність та шахрайство; 

3) якщо особа використовувала методи, які очевидно не можуть принести ані 

лікувальної користі, ані шкоди, і «пацієнт» лише внаслідок власного крайнього не-

вігластва звернувся до такого цілителя за допомогою – то вчинене слід кваліфікува-

ти як шахрайство. 
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Необхідність порівняльно-правового дослідження законодавства країн конти-

нентальної Європи щодо кримінальної відповідальності за невиконання судового 

рішення, зумовлена низкою факторів. По-перше, у сучасних умовах євроінтеграцій-

них процесів великого значення набуває гармонізація національного законодавства 

з законодавством інших країн Європи. По-друге, не викликає сумнівів той факт, що 

для України найефективнішим та найперспективнішим у галузі порівняльних дослі-

джень є вивчення кримінального права європейських держав романо-германської 

правової сім’ї [1, с. 629]. 

По-третє, високорозвинені західноєвропейські держави мають найкращий дос-

від боротьби з невиконанням судового рішення, належним чином продуманою сис-

темою правових норм, які характеризуються послідовністю та прийнятністю. 

Особливо цікавим в цьому питанні видається досвід Іспанії. 

КК Іспанії в Розділі XIX «Злочини проти державних органів» в Главі III «Про 

непокору і відмову у сприянні» містить ст. 410, яка закріплює кримінальну відпові-

дальність за відмову посадової особи або державного службовця здійснювати нале-

жне виконання судових рішень, рішень і розпоряджень вищих посадових осіб. Крім 

цього в ст. 508, яка розміщена в Розділі XXI «Злочини проти Конституції» в Гла-

ві III «Про злочини проти інститутів влади і розподілу влади», передбачено кримі-

нальну відповідальність посадової особи чи державного службовця, який присвоює 

судові повноваження чи перешкоджає виконанню рішення, видане компетентним 

судовим органом. Об’єктом подібних злочинних посягань є авторитет державної 

влади та її органів. Предмет злочинів – рішення суду, а також рішення і розпоря-

дження вищих посадових осіб [2]. 

В іспанській теорії кримінального права немає поняття протиправності діян-

ня, а використовують поняття (термін) «типовість». Тип – це сукупність зазначе-

них у законі, об’єктивних і суб’єктивних ознак вказаного в кримінальному законі, 

тобто забороненого, діяння, що обґрунтовують його протиправність [3]. За висло-

вом іспанського юриста Г.Р. Моурульо, «типовість як суттєвий елемент криміна-

льно-караного діяння являє собою не що інше, як технічний відбиток принципу 

законності» [4, с. 238]. Згідно зі ст. 10 КК Іспанії злочинами або проступками є ка-

рані за законом дія або бездіяльність, учинені з умислом чи через злочинну необе-

режність. У ст. 11 КК Іспанії зазначається: «Злочини і проступки вчиняються 

шляхом бездіяльності, коли невиконання особливого юридичного обов’язку, пок-

ладеного на винного, прирівнюється законом до скоєння злочину. Бездіяльність 

прирівнюється до дії: а) коли існує особливий обов’язок діяти, що випливає із за-
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кону або договору; б) коли винний своєю попередньою дією або бездіяльністю 

піддав небезпеці юридично захищене право». Це означає, що бездіяльність є різ-

новидом дії, спрямованої на невиконання того чи іншого обов’язку. У ст. 410 КК 

Іспанії передбачено кримінальну відповідальність за відмову посадової особи або 

державного службовця здійснювати належне виконання судових рішень, рішень і 

розпоряджень вищих посадових осіб, прийнятих відповідно до їх компетенції та з 

дотриманням необхідних законних умов. Крім цього в ст. 508 встановлено кримі-

нальну відповідальність посадової особи чи державного службовця, який присво-

ює судові повноваження чи перешкоджає виконанню рішення, яке видав 

компетентний судовий орган. Об’єктивна сторона аналізованих злочинів виража-

ється у діяннях. Способами вчинення таких злочинів є відповідно: 1) відмова здій-

снювати належне виконання судових рішень, рішень і розпоряджень вищих 

посадових осіб та 2) присвоєння судових повноважень чи перешкоджання вико-

нанню судових рішень. Настання наслідків не є обов’язковою ознакою об’єктивної 

сторони вказаних злочинних посягань [2]. 

Суб’єктивна сторона аналізованого нами злочину в КК Іспанії, зокрема ст. 410, 

передбачає наявність умислу при відкритій відмові посадової особи або державного 

службовця здійснювати належне виконання судових рішень, рішень і розпоряджень 

вищих посадових осіб, винесених відповідно до їх компетенції та з дотриманням 

необхідних законних умов. Окрім цього, в ст. 508 передбачено кримінальну відпо-

відальність посадової особи чи державного службовця, який присвоює судові пов-

новаження чи перешкоджає виконанню рішення, яке видано компетентним судовим 

органом. На нашу думку, суб’єктивна сторона вказаного посягання проявляється 

виключно в умисній формі вини [2]. 

Щодо суб’єкта злочину, то слід зазначити, що за ч. 1 ст. 410 КК Іспанії, в разі 

відкритої відмови здійснити належне виконання судових рішень, рішень і розпоря-

джень вищих посадових осіб, спеціальними суб’єктами злочину виступають посадові 

особи або державні службовці. Зазначені категорії осіб є спеціальними суб’єктами 

злочину також і в разі присвоєння судових повноважень або перешкоджання вико-

нання рішення, прийнятого компетентним судовим органом (ст. 508) [5, с. 88]. 
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д.ю.н., професор кафедри цивільного та 

кримінального права Чорноморський 

національний університет ім. П. Могили 

 

Як відомо, поява в юрисдикційному процесі «експерта у галузі права», діяль-

ність якого не врегульована Законом України «Про судову експертизу» (в редакції 

від 03.10.2017), суперечить постанові Пленуму Верховного Суду України «Про су-

дову експертизу в кримінальних і цивільних справах» (від 30.05.1997 № 8), зніве-

льовує розуміння ч. 2 ст. 102 ЦПК України, ч. 2 ст. 98 ГПК України та як слушно 

зауважує М. Щербаковський, істотно підриває парадигму теорії та практики судової 

експертології, згідно з якими експертом є обізнана особа, яка володіє спеціальними 

(не правовими) знаннями, залучається для вирішення питань, що не входять до 

компетенції правозастосувача [1, с. 543]. Нагадуємо, що зміст слова «експерт» (від 

лат. expertus – досвідчений) у тлумачних словниках розкрито як фахівець, що про-

вадить експертизу [2, с. 462]. У свою чергу, в юридичних словниках термін «екс-

перт» визначено через особу, що володіє науковими, технічними або іншими 

спеціальними знаннями, якій слідчим органом, суддею чи судом доручено провести 

експертизу й за її результатами подати висновок [3, с. 132].  

Як відомо, основне призначення експерта у галузі права в судовому процесі 

обмежується лише наданням правової допомоги оберненої у форму письмового ви-

сновку в межах і спосіб визначених в ГПК, ЦПК та КАС України, а саме у питан-

нях, вирішення яких потребує спеціальних знань у галузі міжнародного права та 

доктринального тлумачення норм права, а також практики його застосування. Ви-

моги до висновків експерта та положення про їх оцінку містяться у ст.ст. 114, 115 

ЦПК України, ст.ст. 108, 109 ГПК України, ст.ст. 112 та 113 КАС України. При 

цьому прямо і однозначно вказано, що такий висновок не є доказом, має допоміж-

ний (консультативний) характер і не є обов’язковим для суду. 

Наразі юридичною (судовою) практикою не вироблено єдиного зразка бланку 

такого процесуального документу як «Висновок експерта у галузі права» (далі – 

«Висновку»), а тому використовуються дещо модифіковані самими експертами в 

галузі права стандартизовані бланки судових експертів, що грубо порушують ціліс-

ність, структурність, методичність, текстуальну логічність, нормативність, та відпо-

відність «Висновку» правовим приписам визначених у процесуальному 

законодавстві. Відтак, нами пропонується авторська редакція зразку нового бланку 

«Висновок експерта у галузі права». Сподіваємось, що укладання пропонованого 

нами удосконаленого зразку «Висновок експерта у галузі права» стане правилом та 

гарною прикладною абеткою для експертів у галузі права. Див. нижче авторський 

зразок (за І.В. Озерським). 
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Авторський зразок бланку 

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТА У ГАЛУЗІ ПРАВА 

___________________________________________________________________ 
(вказати, спеціальність, галузь) 

Я, експерт у галузі_______________________________________________________ 
(вказати спеціальність та галузь права (юридичної науки), аргументи своє визнання як фахівця у галузі права) 

____________________________________________________________________ 
(ПІБ (вчене звання, науковий ступінь тощо) 

підтверджую надання висновку в процесуальній дії ________________________ 

____________________________________________________________________, 
                                                          (вказати конкретну назву процесуальної дії) 

що проводиться за ухвалою_______________________________________________ 

(вказати посаду та ПІБ судді чи найменування суду, що прийняв рішення про допуск) 
на підставі клопотання (замовлення)_______________________________________ 

(процесуальний статус та ПІБ особи, яка клопоче про залучення експерта) 

З правами передбаченими: ч. 3 ст. 73 ЦПК України, ч. 3 ст. 70 ГПК України, ч. 3 

ст. 69 КАС України ознайомлений ________________________________________ 
                                                                          (потрібне підкреслити та засвідчити це підписом) 

З обов’язками передбаченими: ч. 2 ст. 73 ЦПК України, ч. 2 ст. 70 ГПК України, ч. 

2 ст. 69 КАС України ознайомлений_______________________________________ 
                                                                           (потрібне підкреслити та засвідчити це підписом) 

Повідомляю, що мене попереджено про відповідальність передбачену для експер-

та у галузі права ч. 7 ст. 102 ЦПК України, ч. 7 ст. 98 ГПК України, ч. 7 ст. 101 

КАС України за відмову без поважних причин від виконання покладених на мене 

обов’язків, а також з положеннями ч. 2 ст. 185-3 КУпАП за злісне ухилення від яв-

ки до суду ________________________ 
                                                 (підпис) 

Підтверджую, що мене попереджено згідно ч. 7 ст. 102 ЦПК України, ч. 2 ст. 98 

ГПК України, ч. 7 ст. 101 КАС України про кримінальну відповідальність за заві-

домо неправдивий висновок передбачену ст. 384 КК України 

_________________________ 
                              (підпис) 

Під час ________________________________________________________________ 
(вказати конкретну назву процесуальної дії) 

мною застосовано _______________________________________________________ 
(вказати конкретні методики чи/або технічні засоби, методи, доктрини, юридична практика тощо) 

Як спеціаліст у галузі ________________________________________ з приводу 
(вказати, спеціальність, галузь) 

________________________________________________________________________________________________ 

(вказати поставлені запитання чи/або надані для дослідження матеріали тощо) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________можу пояснити, 

що____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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Висновок, наданий мною як експертом у галузі права, цілком узгоджується із зас-

тереженнями ч. 2 ст. 102 ЦПК України, ч. 2 ст. 98 ГПК України, де виписано, що 

«предметом висновку експерта не можуть бути питання права» та ч. 2 ст. 101 КАС 

України, а також з положеннями ч. 2 ст. 114 ЦПК України, ч. 2. ст. 108 ГПК Укра-

їни ч. ст. 114 КАС України _______________ 
                                                                            (підпис) 

Висновок підготовлений для подання до _______________________________ суду 
                                                                 (вказати найменування суду) 

Експерт у галузі права – _________________________________________________ 
                         (вказати спеціальність, галузь) 

______________________________________________________________________ 
(вказати повну назву наявної займаної посади та установу (організацію)) 

 

ПІБ (ініціали )                                                                                                       (підпис) 
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СЕКЦІЯ 5.  
 

СУДОУСТРІЙ. ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА. 

ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ І ПРАВОЗАХИСНІ  

ІНСТИТУЦІЇ 

 

 

 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ 

ЕЛЕКТРОННОГО СУДОЧИНСТВА: МОЖЛИВОСТІ 

ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

БЕРНАЗЮК Олександр Олександрович, 
к.ю.н., доцент, доцент кафедри історії та 

теорії держави і права Європейського 

університету 

 

Визначаючи питання організації та функціонування електронного судочинства 

в України та подальші перспективи його розвитку, доцільно звернутися до зарубіж-

ного досвіду у цій сфері. 

Так, у науковій літературі зазначається, що залежно від рівня технічного роз-

витку можна виділити країни, у яких подача документів до суду здійснюється в 

обов’язковому порядку в електронній формі та застосовується при розгляді всіх 

справ (Сінгапур); країни, де електронна форма подачі документів до суду застосо-

вується всюди, але на добровільних засадах (Ізраїль, федеральні суди США, Авст-

ралія), а також країни, у яких подача документів в електронній формі можлива в 

деяких судах (Англія, Канада, Німеччина) [1, с. 84]. 

Слід зазначити, що система електронного судочинства у різних державах відрі-

зняється рівнем інтегрованості та функціональними можливостями системи до ви-

конання конкретних операцій. 

Приміром, у Великобританії у 2013 року уряд представив програму реформу-

вання системи правосуддя під назвою «Swift and Sure Justice» («Правосуддя швидке 

і невідворотне»), в основі якого покладено максимальне оцифрування судового 

процесу, або віддалене засідання суду в режимі телеконференції. Перший «віртуа-

льний суд» пройшов в мировому суді Бірмінгема — найбільш завантаженому в кра-

їні, і був визнаний вдалим [2]. 

Крім описаної вище системи, у Великобританії функціонує Money Claim On 

Line (MCOL), яка, на думку деяких науковців, є ілюстрацією того, як можна створи-

ти спеціальну систему електронного правосуддя, спираючись на існуючі технології, 

що дозволяє здійснювати їх делокалізацію. MCOL – це служба на основі мережі Ін-
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тернет, яка дозволяє особам подавати до судів позовні заяви через мережу Інтернет. 

При цьому характерною особливістю системи MCOL є те, що вона в автоматичному 

режимі визначає відповідність поданої за її допомогою заяви (іншого процесуально-

го документа) критеріям, визначеним законом. Якщо система виявляє невідповід-

ність, вона може бути вилучена або відхилена, і позивачу не буде відмовлено у 

прийнятті такої заяви, а сплачений судовий збір не підлягатиме поверненню [3]. 

Досить цікавим є досвід австрійського електронного правосуддя, який харак-

теризується повільним поступовим переходом до системи електронного судочинст-

ва (правосуддя). Зокрема, функціонування системи електронного судочинства в 

Австрії почалося ще з 1989 році з розвитком системи під назвою «Elektronischer 

Rechtsverkehr» (ERV). Спочатку вказана система була доступна лише для юристів, 

нотаріусів та Федерального адвокатського бюро Республіки Австрія, які виконували 

функції представників регіональних органів влади. Починаючи з 1994 року, система 

поступово стала відкритою для інших користувачів, включаючи органи публічного 

права та певні організації. Для користування системою необхідно встановлення 

спеціального програмного забезпечення, підключення до мережі Інтернет та до бан-

ківської системи [3, с. 141-144]. На початку свого функціонування користування си-

стемою було добровільним та розглядалось як альтернативна можливість звернення 

до суду. У той же час, починаючи з 1999 року, всі юридичні фірми зобов’язані мати 

необхідні технічні засоби для підтримки системи, і, відповідно до нового закону про 

бюджет, їх згода на отримання документів від судів не вимагається. 

З метою стимулювання використання системи були внесені зміни до закону, 

що регулює судові збори, зменшуючи їх у випадку звернення до суду в електронній 

формі. При цьому до можливостей системи відносяться: подання заяв, інших проце-

суальних документів в електронній формі, автоматичне підтвердження їх отриман-

ня, сплата судового збору, який розраховується автоматично, подання доказів в 

електронній формі, отримання судового рішення та інших документів від суду тощо 

[3, с. 144]. 

У Франції під час запровадження системи електронного судочинства значна 

увага приділялась питанням ефективності та безпеки. Так, вищий адміністративний 

суд країни веде постійний моніторинг стану надійності використовуваних технічних 

засобів.  

Національна конвенція, підписана 4 травня 2005 року, передбачає три функції 

електронної комунікації між судами та адвокатами: ознайомлення з матеріалами 

справи і журналом судових засідань (списком справ, призначених до слухання) в 

залежності від повноважень адвоката, записаного в служби комунікації (адвокат мі-

сцевої колегії адвокатів, заснованої на постійній основі, адвокат місцевої колегії ад-

вокатів, що не заснованої на постійній основі, адвокат що не належить до місцевої 

колегії адвокатів); обмін організованими повідомленнями; спеціальна система відп-

равки повідомлень, тобто можливість обміну за допомогою електронної пошти з не-

структурованою інформацією і електронними документами, виконаними в форматі, 

сумісному з програмним забезпеченням по обробці тексту [4, с. 30]. 

Необхідно зауважити, що система електронного судочинства успішно функці-

онує не лише у розвинутих європейських країнах, але й в інших державах світу. 

Приміром, еволюцію запровадження інформаційно-телекомунікаційних техно-

логій у бразильських судах можна розділити на три етапи: індивідуальні ініціативи, 
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комп’ютеризація та віртуалізація. Індивідуальні ініціативи виконуються кожним 

членом суду і стосуються ідентифікації та використання інструментів продуктивно-

сті (наприклад, текстових процесорів або редакторів електронних таблиць), які ко-

жен член найкраще визначає для виконання своїх функцій. При такому підході 

кожен член суду створив свої власні процесуальні критерії та таксономію для кож-

ного завдання, що призвело до більш високого рівня фрагментації в роботі в одному 

і тому ж судовому підрозділі. Для подолання внутрішньої фрагментації, що випли-

ває з окремих ініціатив, було створено декілька інформаційних систем для коорди-

нації адміністративної роботи та правосуддя на державному рівні [5, с. 243]. Тобто 

для створення найбільш ефективної системи електронного судочинства в Бразилії, 

яка включає не тільки комунікацію суду з учасниками процесу, але й управління 

внутрішніми операціями, тривалий час вивчалась думка користувачів системи, пе-

редусім суддів та інших працівників судів щодо потреб, на задоволення яких має 

бути спрямована система, її бажаних функціональних можливостей тощо.  

Ще однією державою, в якій успішно функціонує система електронного судо-

чинства є Фінляндія. У цій державі система «електронне правосуддя» включає в се-

бе: звернення до суду в електронній формі, управління справою за допомогою 

інформаційних технологій, цифровий запис ходу розгляду справи, застосування ві-

деоконференція, безпечну електронну пошту, календар судових засідань. У стадії 

судового розгляду в електронному вигляді сторонам можуть направлятися рішення 

суду, заочні рішення суду, затверджену мирову угоду [6, с. 21]. 

Таким чином, подальший розвиток системи електронного судочинства, у тому 

числі із урахуванням зарубіжного досвіду у цій сфері, має здійснюватися у таких 

напрямах: 1) необхідним є перехідний етап, під час якого функціонуватимуть пара-

лельно система електронного та традиційного правосуддя (стосовно тих елементів, 

які наразі не запроваджені у повній мірі); поступовий перехід до обов’язкової сис-

теми електронного судочинства по мірі готовності як самої системи до експлуатації, 

так і користувачів: проведення постійного моніторингу потреб користувачів систе-

ми, ранжування проблем, що виникають в ході її експлуатації тощо; 2) застосування 

комплексного підходу до запровадження системи електронного судочинства в Ук-

раїні, зокрема, шляхом забезпечення сумісності та пов’язаності різних елементів ці-

єї системи між собою та з іншими елементами електронного урядування; 

3) прийняття нормативно-правових актів про заходи забезпечення інформаційної 

безпеки, зокрема, про захист інформації в Єдиній судовій інформаційно-

телекомунікаційній системі.  
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Вагомим кроком в забезпеченні принципу невідворотності покарання, підви-

щенні ефективності кримінальних розслідувань є впровадження інституту криміна-

льних проступків в Україні. 

Кримінальним проступком є діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого 

ККУ передбачено основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше трьох тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або інше покарання, не пов’язане з 

позбавленням волі [1]. Ймовірно до кримінальних проступків будуть відноситися 

злочини невеликої тяжкості, які не мають значного ступеня суспільної небезпеки та 

адміністративні правопорушення, які носять характер кримінальних і за які встано-

влено такі стягнення як виправні роботи та адміністративний арешт до 15 діб.  

З набранням чинності 01.01.2020 року Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування ок-

ремих категорій кримінальних правопорушень», прийнятого 22.11.2018, вступлять в 

силу зміни до ст. 12 Кримінального кодексу України (далі ККУ) «Класифікація зло-

чинів» та одночасно вступить в силу глава 25 «Особливості досудового розсліду-

вання кримінальних проступків» Кримінального процесуального кодексу України 

(далі КПКУ), яка встановлює щодо кримінальних проступків проведення досудово-

го розслідування у відповідності до загальних положень щодо проведення досудо-

вого розслідування, але з винятками, передбаченими для розслідування 

кримінальних проступків у спрощеній формі – формі дізнання, з недовгими строка-

ми досудового розслідування, обмеженою можливістю застосування запобіжних за-

ходів, негласних слідчих (розшукових) дій та ін. 

Концепція реформування кримінальної юстиції України 2008 року передбачала 

кардинальне реформування системи кримінальної юстиції. Як сказано в Концепції, 

попередні численні зміни у структурі органів кримінальної юстиції не мали систем-
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ного характеру. Вони були переважно спрямовані на задоволення відомчих інтере-

сів і не забезпечили створення оптимальної системи попередження злочинних діянь, 

їх виявлення, розслідування та покарання винних осіб.  

Система органів, які традиційно називають «правоохоронними», створена як 

механізм переслідувань і репресій, не була трансформована в інститут захисту і від-

новлення порушених прав осіб. Не вживалося ефективних заходів щодо зниження 

рівня корупції в цій системі. Довіра суспільства до цих органів є недостатньою для 

їх ефективної роботи [2].  

На сьогодні в Україні будь-який злочин розслідується за єдиною процедурою 

та однією уповноваженою особою – слідчим органу досудового розслідування.  

За прогнозами фахівців формування категорії кримінальних проступків дозво-

лить значно зменшити навантаження на кваліфікованих спеціалістів органу досудо-

вого розслідування тобто слідчих, що, в свою чергу, надасть змогу поліції нарешті 

зосередити увагу на розслідуванні тяжких та особливо тяжких злочинів.  

Зазначимо, Закон України про внесення змін від 22.11.2018 вводить поняття 

«нетяжкого злочину» замість «злочину середньої тяжкості».  

Ймовірно, спростивши процедуру розслідування для кримінальних проступків, 

законодавець розраховує на збільшення динаміки їх розкриття, хоча вони і не не-

суть такої значної суспільної небезпеки як злочини, але як було сказано в Поясню-

вальній записці до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій 

кримінальних правопорушень» – частка злочинів невеликої тяжкості або середньої 

тяжкості, таких як некваліфіковані крадіжки, шахрайства, легкі тілесні ушкодження 

становить майже 50 % від усіх розслідуваних. Тяжкі та особливо тяжкі складають 

тільки четверту частину [3].  

Тож яким чином домогтись ефективного досудового розслідування дрібних 

злочинів – крадіжки телефонів, велосипедів, речей з машин, з тамбурів та ін., які 

безпосередньо стосуються рядового громадянина. 

Відповідаючи на це риторичне запитання, подивимося кого уповноважує 

закон. Закон України про внесення змін від 22.11.2018 вносить зміни у ч.1 ст. 3 

Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК) наступного змісту: 

«дізнавач – це службова особа підрозділу дізнання органу Національної поліції, 

органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового 

законодавства, органу Державного бюро розслідувань, у випадках, установлених 

КПК, уповноважена особа іншого підрозділу зазначених органів, які уповноважені в 

межах компетенції, передбаченої КПК, здійснювати досудове розслідування 

кримінальних проступків».  

Отже, законодавцем пропонується нова категорія службової особи – дізнавач. 

Це службова особа правоохоронних органів, що здійснює досудове розслідування 

кримінальних проступків. Далі, як сказано у законі, дізнання мають здійснювати 

підрозділи дізнання або уповноважені особи інших підрозділів, тобто дізнання здій-

снюватиметься тими самими органами, а точніше, дізнавачами – поліцейськими, 

уповноваженими особами органів досудового розслідування, що і слідство.  

У такому випадку постає питання щодо чіткого розподілу повноважень 

дізнавача, слідчого і оперативника у КПК України.  

Наприклад, Закон України «Про прокуратуру», розділяє поняття «оперативно-
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розшукова діяльність», «дізнання» і «слідство». У п.3 ч.1 ст. 2 Закону сказано: «до 

функцій прокуратури відноситься нагляд за додержанням законів органами, які 

проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство» [4].  

Згідно ч. 3 ст. 11 Закону України «Про Національну поліцію» рівень довіри на-

селення до поліції є основним критерієм оцінки ефективності діяльності органів і 

підрозділів поліції. Отже, Законом введено новий основний показник ефективності 

роботи поліції – довіра населення [5].  

Відповідно до п. 7 Порядку проведення оцінки рівня довіри населення до наці-

ональної поліції Національна поліція уповноважена визначати: питання, за якими 

проводиться дослідження рівня довіри; строки проведення оцінки; незалежну соці-

ологічну службу, яка проводитиме оцінку; ступінь репрезентативності соціальних 

груп населення. І відповідно до п. 8. незалежна соціологічна служба, яка проводить 

оцінку, готує: програму проведення дослідження; опитувальник за визначеними 

Національною поліцією питаннями; проводить дослідження рівня довіри населення 

до Національної поліції; узагальнює та аналізує результати дослідження, оцінює рі-

вень довіри населення до Національної поліції; готує підсумкову аналітичну інфор-

мацію про результати проведення оцінки і надає її Національній поліції України [6].  

З наведеного тексту нормативного акту зрозуміло, що незалежну соціологічну 

службу, яка проводитиме оцінку рівня довіри до поліції, Нацполіція обирає само-

стійно за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) 

дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень згідно Закону України «Про публічні 

закупівлі». На скільки об’єктивними будуть статистичні дані соціологічного дослі-

дження щодо рівня довіри населення та оцінка виконавцем (незалежною соціологі-

чнаою службою) результатів роботи замовника (Нацполіції) за його ж плату можна 

тільки здогадуватися. 

Як зауважує експерт групи з реформування органів правопорядку Реанімацій-

ного Пакету Реформ Євген Кропивін є необхідність у створенні незалежного орга-

ну-розпорядника кримінальної статистики і передати йому відповідні функції [7].  
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Розвиток національного права сьогодні неможливий без імплементації провід-

них європейських стандартів та прецедентних рішень ЄСПЛ. І справа не тільки в 

тому, що цьому є правова підстава: Закон України «Про виконання рішень та засто-

сування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року та 

всі процесуальні кодекси зобов’язують суди враховувати при розгляді справ Конве-

нцію про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Європейська Конве-

нція, Конвенція) та практику ЄСПЛ як джерело права [1, ст.17]. Вже сама орієнтація 

на основоположні права і свободи, закріплені у Конвенції, стимулює застосування 

судових рішень ЄСПЛ під час ухвалення рішень національними судами. Тож судо-

вий прецедент ЄСПЛ з кожним роком відіграє все більш вагому роль у системі дже-

рел національного законодавства, завдяки і суддям, і науковцям, і громадським 

активістам, і навіть заявникам, що кинули виклик вітчизняній судовій практиці. 

Однак, попри те, що у 2013‑2018 роках застосування українськими суддями 

практики ЄСПЛ стає все більш масовим та диференційованим, воно не позбавлене 

певних проблем, складнощів і недоліків. Зокрема, беручи до уваги результати аналі-

тичного звіту застосування українськими суддями ЄКПЛ та практики ЄСПЛ, про-

веденого ГО «Інститут прикладних гуманітарних досліджень» в період з грудня 

2015 по листопад 2017 року [2], можна зробити певні висновки щодо частоти, об-

ґрунтованості та релевантності застосування цього джерела права в Україні. 

1. Переважна більшість посилань на Конвенцію та практику ЄСПЛ в судових 

рішеннях мають «декларативний» та «ритуальний» характер. І це свідчить про нега-

тивну тенденцію: частота посилань стає самоціллю, а їх якість та доречність суддя-
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ми не береться до уваги. 

Так, майже 10 % судових рішень обмежуються лише загальним згадуванням 

Конвенції у переліку правових джерел для розгляду справи; 20,2 % рішень містять 

лише вказівку на статтю Конвенції без пояснення її значення для розгляду справи; у 

багатьох випадках посилання зводиться до узагальнення «відповідно до практики 

ЄСПЛ», яке досить часто не конкретизується (не називаються рішення) і не розкри-

вається змістовно; в 3,3 % рішень посилання зводяться лише до згадування певного 

рішення чи кількох рішень ЄСПЛ, що визначаються як основа рішення українського 

суду, але не супроводжуються поясненням конкретних правових позицій, що були 

використані [2, с.17-18].  

2. Досить часто судді покликаються на рішення ЄСПЛ тоді, коли справа цілком 

може бути вирішена на підставі національного законодавства, положення якого уз-

годжуються із конвенційними стандартами. Так, 67,1 % посилань стосуються стан-

дартних, простих, типових проваджень, щодо яких існують усталені позиції 

вітчизняної судової практики. 

3. За оцінення обґрунтованості (належності, правильності, виправданості та 

пропорційності) посилань, було констатовано, що мають місце такі ситуації (близь-

ко 8,2 % рішень) [2, с. 21]:  

 «помилкового» застосування практики ЄСПЛ (розширеного або хибного 

тлумачення чи відтворення правової позиції ЄСПЛ). Наприклад, непоодинокими є 

випадки свідомого застосування суддями положень розділу 2 Конвенції для моти-

вування власного рішення, хоча цей розділ закріплює норми щодо організації функ-

ціонування ЄСПЛ і таке розширення сфери його застосування є помилковим; 

 «маніпулятивного» застосування практики ЄСПЛ (використання позицій 

та/або тексту рішення ЄСПЛ у спосіб, що відповідає не його змісту і обставинам 

справи, а «потребам судді» щодо обґрунтування власного рішення або його «нале-

жного декорування»);  

 «декларативного» застосування практики ЄСПЛ (демонстрування прагнення 

судді підтвердити прихильність до європейського права); 

 «формального» посилання (прояв формального виконання вказівок вищих 

судів про необхідність застосування Конвенції). 

Проте, у більшості випадків (майже 60 % судових рішень) посилання на прак-

тику ЄСПЛ є, за висновками експертів, обґрунтованими, й зокрема: у 14,1 % – по-

силання на практику ЄСПЛ є основою мотивування, оскільки відсутня можливість 

побудови аргументації на підставі національного законодавства; близько 20 % – 

правові позиції ЄСПЛ є обов’язковим, але додатковим до національного законодав-

ства способом мотивування; приблизно 24,3 % –правові позиції ЄСПЛ є додатко-

вим, але необов’язковим способом мотивування судового рішення. 

4. Окремо від попередньої групи доцільно констатувати проблему із релевант-

ним застосуванням практики ЄСПЛ. Вона полягає в тому, що до певних правовід-

носин застосовують рішення ЄСПЛ, які, м’яко кажучи, «не про те» [3]. Інколи це 

виявляється у використанні цитат із рішень ЄСПЛ, які були сформульовані Судом 

за принципово інших обставин або таких, які обґрунтовують інші правові висновки, 

яких досяг Суд. Звичка прочитувати рішення ЄСПЛ вибірково, в пошуках «зручно-

го формулювання», стає причиною того, що умова релевантності ігнорується. Часто 
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можна побачити посилання на рішення ЄСПЛ без контексту самої норми Конвенції, 

яка має застосовуватися, або без самого фактичного контексту рішення. Довільне 

трактування таких цитат, які іноді не відображають саму правову позицію ЄСПЛ, 

закріплену в справі, досить часто має місце навіть без ознайомлення з повним текс-

том рішення ЄСПЛ.  

Підсумовуючи викладене, варто зауважити, що вплив практики Європейського 

суду з прав людини на національну судову систему є визначальним, адже вона має 

загальний характер, що детермінований нормативним (прецедентним) характером 

рішень ЄСПЛ. Ці рішення загального характеру не тільки впливають на зміну пози-

тивістського праворозуміння у сфері захисту прав людини на природно-правове, але 

й обов’язково потребують урахування усталеної (прецедентної) практики ЄСПЛ у 

судочинстві та правозастосовчій діяльності усіх органів державної влади України. 

Треба прагнути до формування в українських суддів вмінь і навичок необхідного та 

обґрунтованого використання такого джерела права, до вироблення певних станда-

ртів. ЄСПЛ, у свою чергу, повинен давати чіткі орієнтири щодо свого прецедентно-

го права, в тому числі консультативними висновками з питань застосування та 

тлумачення Конвенції, що допоможе прояснити положення Конвенції та прецеден-

тне право ЄСПЛ. 
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Актуальність дослідження. З моменту створення Ради Європи, Європейського 

Союзу, Європейського суду з прав людини, прийняття Загальної декларації прав 

людини, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, європейсь-

кий континент сформував потужний фундамент до закріплення основ правової дер-

жави, економічного, правового, гуманітарного, соціального розвитку Європи. Не 

дивлячись на певні проблеми з приводу впровадження провідних європейських ста-

ндартів у життя громадян, заданий курс повільно, але послідовно веде до підвищен-

ня правосвідомості та правової культури на усіх рівнях, від держави до кожної 

окремої людини. Впровадження практики ЄСПЛ як джерела права, на якій зокрема 

зосереджене дослідження, є одним із таких «мостів» до основ правової держави. 

Дослідженню практики ЄСПЛ присвячена велика кількість наукових праць як 

вітчизняних, так і зарубіжних науковців (Гуменюк Б., Рикунов А., Коротєєв К., Тор-

бен М. Андерсен, Хольстрем Б., Коркман С., Вартіайнен Ю. і ін.).  

Метою даної наукової публікації є дослідження практики ЄСПЛ як джерела 

права, ролі ЄСПЛ при здійсненні судочинства країн-членів Ради Європи, виходячи 

зі змістовного тлумачення Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод та використовуючи при цьому порівняльний аналіз застосування даної Кон-

венції країнами-членами Ради Європи.  

Виклад основного матеріалу. Основною статутною умовою для вступу країн до 

Ради Європи (РЄ) є визнання державою-кандидатом принципу верховенства права, 

її зобовʼязання забезпечити права та основні свободи людини всім особам, які зна-

ходяться під її юрисдикцією, та ефективно співпрацювати з іншими державами з 

метою досягнення цілей РЄ [2]. Одразу після заснування РЄ країнами-членами був 

розроблений ключовий нормативно-правовий акт – Конвенція про захист прав лю-

дини і основоположних свобод (надалі скорочено – ЄКПЛ), а для забезпечення ефе-

ктивного застосування і тлумачення Конвенції – Європейський суд з прав людини 

(надалі скорочено – ЄСПЛ), що базується на основі злиття ЄСПЛ та Європейської 

комісії з прав людини з 1 листопада 1998 року. 

Судова практика ЄСПЛ (рішення цього органу) – це джерело права, що спря-

моване на захист прав і свобод людини та громадянина. Зокрема, у ст.30 Конвенції 

чітко вказано: «якщо справа, яку розглядає палата, порушує істотні питання щодо 

тлумачення Конвенції чи протоколів до неї або якщо вирішення питання, яке вона 

розглядає, може мати наслідком несумісність із рішенням, постановленим Судом 

раніше, палата може в будь-який час до постановлення свого рішення відмовитися 

від розгляду справи на користь Великої палати, якщо жодна зі сторін у справі не за-

перечує проти цього» [1]. Згідно ст.46 Конвенції, остаточне рішення ЄСПЛ передає 

Комітету Міністрів, який здійснює нагляд за його виконанням.  
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Переходячи до аналізу практики застосування рішень ЄСПЛ країнами-членами 

РЄ, слід охарактеризувати надзвичайно гостру важливість цієї інстанції у країнах, 

де судовий захист на внутрішньодержавному рівні є недосконалим, або таким, що 

не відповідає покладеним на нього обов’язкам. 

Згідно статистичного аналізу кількості звернень до ЄСПЛ за 2018 рік лідерами 

продовжують залишатись Росія (20,9 % від загальної кількості), Україна (12,9 %) та 

Туреччина (12,6 %). Високий рівень оскарження рішень внутрішніх судів також по-

казали Румунія (15,1 %) та Італія (7,2 %). Низькі показники продемонстрували Авс-

трія, Данія, Естонія, Фінляндія, Ірландія, Ісландія, Норвегія, Кіпр, Швеція (усі – 

менше 100 звернень), що свідчить про наявний факт високого професійного рівня 

судової системи цих держав та законодавчо підкріпленої захищеності громадян від 

порушення їх основоположних прав і свобод [5]. Лідерами звернень до ЄСПЛ стали 

оскарження рішень внутрішньонаціональних судів на підставі ст.6 Конвенції «Пра-

во на справедливий суд» (24,10 %), ст.3 «Заборона катування» (18,04 %), ст.5 «Пра-

во на свободу та особисту недоторканність» (16,34 %). Високий відсоток звернень 

також було отримано на підставі ст.13 «Право на ефективний засіб правового захис-

ту» (11,55 %), та ст.1 Протоколу 1 «Захист права власності» (8,59 %) [7]. 

Підставою для звернення в ЄСПЛ вважається передбачена законом конститу-

ційна (суверенна) норма, що закріплює право на належний судовий захист, який є 

одним із пріоритетних принципів правової держави. Зокрема, у ст.46 Конституції 

Російської Федерації кожному гарантується право на судовий захист, в тому числі і 

міжнародний. Однак, на практиці спостерігається кардинально інша тенденція – ви-

конання Росією рішень ЄСПЛ є системною проблемою, оскільки Конституційний 

Суд Росії переглядає їх на предмет порушення суверенітету РФ у випадку зміни пе-

рвинного рішення суду конституційного контролю Росії з рішенням ЄСПЛ. Такого 

резонансного висновку Конституційний Суд РФ дійшов після справи «Маркін про-

ти Росії» (7 жовтня 2010 року). Бурхливу реакцію на суперечність рішень Консти-

туційного Суду Росії і ЄСПЛ викликала стаття В.Д. Зорькіна «Межа 

поступливості», в якій Голова найвищого органу конституційного контролю Росії 

стверджує, що «Європейський суд уперше «в жорсткій правовій формі» поставив 

під сумнів рішення Конституційного Суду Російської Федерації», незважаючи на те, 

що провідні юристи-науковці доктрини Російського права заявили про відсутність 

підстав для перегляду, а висновок – безпідставним [4]. 

Французький підхід до ЄКПЛ і рішень ЄСПЛ має подвійний характер. Станом 

на 1 вересня 2007 року на розгляді у ЄСПЛ знаходилося 4150 скарг, поданих проти 

Франції (шосте місце серед усіх держав-учасників Конвенції). Франція неодноразо-

во була засуджена ЄСПЛ за надмірну тривалість як цивільних, так і кримінальних 

судових процесів, а також за порушення розумності строків утримання під вартою 

(справа «Санчес Рамірес проти Франції»). До останнього часу у французькому кри-

мінальному процесі адвокатові засудженого було заборонено подавати касаційну 

скаргу на вирок, якщо засуджений переховувався від правосуддя. Положення вва-

жалося таким, що порушує статтю 6 Конвенції в рішенні ЄСПЛ від 23.11.1993 року 

у справі «Пуатримоль проти Франції». Зміна Кримінально-процесуального кодексу 

сталася лише через 7 років після винесеного рішення ЄСПЛ [3]. 

Неоднозначною в контексті дотримання основоположних прав і свобод вигля-

дає Польща. У 2014-му році у справах «Аль-Наширі проти Польщі» та «Хусейн 
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проти Польщі» польська влада порушила ЄКПЛ, допустивши щодо підозрюваних в 

тероризмі ув’язнених тортури і поводження, що принижує гідність. Позивачі ствер-

джували, що у 2002 році були доставлені американськими спецслужбами в Польщу, 

де перебували в увʼязненні, піддавалися тортурам і знущанням. Страсбурзький суд 

постановив, що польська влада порушила відносно заявників ст. 3, 5, 8, 13, 6 і 38. 

Відзначається, що Варшава не створила усі необхідні умови для ефективного розс-

лідування справи. Суд також встановив, що Польща сприяла підготовці і виконан-

ню операцій ЦРУ з видачі, таємного утримання під вартою і допиту (підозрюваних) 

на своїй території і повинна була знати, що, дозволяючи ЦРУ заарештовувати заяв-

ників на своїй території, вона піддавала їх серйозному ризику такого звернення, яке 

суперечить Конвенції [6].  

У світлі негативних тенденцій щодо порушення державами норм Конвенції ва-

рто звернути увагу на досвід Скандинавії. Скандинавські країни завжди виступали 

зразком для наслідування внаслідок ефективної взаємодії закону, суду, влади та 

громадян. Ці чинники створюють картину високої правосвідомості місцевого насе-

лення, дотримання основних принципів правової держави, і, як наслідок – найниж-

чий рівень звернень до ЄСПЛ.  

У публікації провідних дослідників моделі на теренах Скандинавії – «The 

Nordic Model – Embracing Globalization and Sharing Risks» – Скандинавська модель 

характеризується розвиненою система соціального захисту, низьким рівнем коруп-

ції (усі пʼять країн Північної Європи увійшли до числа 13-ти найменш корумпова-

них за Індексом корупції Transparency International за підсумками 2017-го року), 

високим відсотком робітників, що входять в профспілки, тісним партнерством між 

працедавцями, профспілками і урядом, причому ці соціальні партнери часто домов-

ляються про умови між собою, а не тільки через процедури, встановлені законом, 

високим рівнем захисту права власності та бізнесу, а також низькими барʼєрами для 

вільної торгівлі. Усе це поєднується з колективним розподілом ризиків, повʼязаних 

з економічною відкритістю [8]. 

Висновки. Підсумовуючи досвід країн-членів РЄ, як у площині застосування 

Конвенції, так і в площині внутрішньонаціональної політики з метою мінімізації кі-

лькості скарг, направлених на розгляд ЄСПЛ, необхідно підкреслити те, що не див-

лячись на вступ до РЄ, цілий ряд держав не в стані створити правове поле для 

захисту основоположних прав і свобод громадянина. В даній ситуації вбачається 

послаблення ролі внутрішніх законів та стимулювання ЄСПЛ до впровадження су-

дових прецедентів, покликаних виконувати свою роль в рамках ЄКПЛ. Іноді судові 

прецеденти ЄСПЛ розглядають як такі, що порушують конституційні засади та 

нав’язують власну автономну силу, хоча, у першу чергу, держави зобов’язані до-

тримуватись Статуту РЄ, Конвенції та інших нормативно-правових актів на основі 

членства. Кількість направлених до ЄСПЛ скарг напряму залежить від політичної, 

правової, економічної, соціальної та інших ситуацій в державі – кількість скарг про-

порційно зменшується у випадку взяття курсу влади до базових засад правової дер-

жави, покращення економічного добробуту тощо.  
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Національної академії внутрішніх справ  

 

Відповідно до вимог закону, Національна поліція України покликана служити 

суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочин-

ності, підтримання публічної безпеки і порядку. Основою для реалізації зазначених 

завдань є відповідні керівні засади, принципи. Визначення цих засад та їх вплив на 

діяльність Національної поліції України є важливими з точки зору підготовки реко-

мендацій щодо впровадження кращих етичних практик у роботі поліцейських. 

Базові основи діяльності кожного державного органу визначені в Основному 

Законі України. Зокрема, частина друга статті 19 Конституції України визначає, що 

органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зо-

бов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені 

Конституцією та законами України [1]. Цей конституційний принцип відображений 
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також у статті 8 Закону України «Про Національну поліцію». Таким чином, консти-

туційні принципи та загальні засади державного та суспільного устрою утворюють 

перший, базовий рівень принципів діяльності Національної поліції України. 

Другий рівень керівних засад становлять принципи діяльності поліції, що ви-

значені профільним законодавством, а саме розділом другим Закону України «Про 

Національну поліцію» [2]. До них віднесено: 

– верховенство права; 

– дотримання прав і свобод людини; 

– законність; 

– відкритість та прозорість;  

– політична нейтральність; 

– взаємодія з населенням на засадах партнерства; 

– безперервність. 

Водночас аналіз зазначених законодавчих норм дозволяє зробити висновок про 

необхідність врахування більш широкого кола керівних засад. В першу чергу, на-

лежного нормативного урегулювання вимагає принцип справедливості.  

Юридична енциклопедія дає наступне визначення справедливості: «Справед-

ливість (лат. Justitia) – соціально-етична та морально-правова категорія, один з ос-

новних принципів права. Поняття «справедливість» позначає наявність у 

соціальному світі правових засад і виражає їх правильність, імперативність і необ-

хідність» [3, с. 604]. 

Поняття справедливості без перебільшення є одним з фундаментальних питань 

суспільної організації з найдавніших часів. Велику увагу цій проблематиці приділяли 

філософи Античності, головною ідеєю яких була відповідність права справедливості. 

Зокрема, право розумілося як умова і чинник справедливості, критерій виміру та засіб 

її захисту, а держава – як втілення та гарант справедливості [5].  

У Середньовіччі питання справедливості філософи намагались розглядати в 

тому числі через призму питань перерозподілу надлишкового багатства (Фома 

Аквінський).  

Видатний представник філософії Нового часу І. Кант зазначав, що те, чого ви-

магає справедливість, має виконуватися незалежно від будь-яких обставин суспіль-

ного розвитку. 

Розрізняють три основні різновиди справедливості: 1) зрівняльну справедли-

вість, що передбачає досягнення максимальної рівності прав і можливостей соціа-

льних суб’єктів; 2) розподільчу справедливість, яка орієнтує на подолання 

диспропорцій у розподілі матеріальних і духовних благ, виходячи з природно-

правової рівності всіх людей, незалежно від їх національних, станових, майнових та 

інших відмінностей, але з урахуванням заслуг конкретного громадянина перед сус-

пільством і державою; 3) відплатну справедливість, що поширюється на сферу по-

карань за правопорушення і злочини [3, с. 604]. 

Таким чином, справедливість набуває соціального змісту. Не тільки відносини 

між людьми, але й соціальні інститути, органи публічної влади, посадові особи при 

виконанні функцій держави мають бути справедливими. Вони позиціонують спра-

ведливість через реалізацію процедурної діяльності, вимог формальної справедли-

вості та доводять пов’язаність та нероздільність справедливості та права. Саме 

справедливість визначає мету права, виявляє його сутність, формує образ права та 
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забезпечує виконання призначення права [4, с. 237]. 

Слід констатувати, що принцип справедливості в діяльності поліції базується 

на конституційному принципі рівності, відображеному в ст. 24 Конституції Украї-

ни, а саме: громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед 

законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, по-

літичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального похо-

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

Зазначений принцип є обов’язковим до втілення в діяльності поліцейських, 

зважаючи на те, що конституційні приписи є нормами прямої дії (стаття 8 Консти-

туції України). 

Реалізацією конституційного принципу справедливості та рівності є зокрема 

політична нейтральність поліції (стаття 10 Закону України «Про Національну полі-

цію»), а саме: поліція забезпечує захист прав та свобод людини незалежно від полі-

тичних переконань та партійної належності. 

Водночас, на нашу думку, зазначений принцип не знайшов достатнього відо-

браження на рівні профільного закону. У зв’язку з цим обґрунтованою є пропозиція 

щодо внесення змін до Закону України «Про Національну поліцію» в частині роз-

ширення переліку принципів діяльності Національної поліції. Зокрема, принцип 

справедливості в діяльності поліції можна сформулювати через призму зрівняльної 

справедливості, а саме: поліція здійснює свою діяльність на засадах рівності грома-

дян перед законом. Поліція не має права надавати пріоритети чи встановлювати об-

меження щодо фізичних осіб за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, 

релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, май-

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

Зазначена пропозиція буде сприяти утвердженню засад справедливості в дія-

льності поліції та стане черговим кроком на шляху утвердження прав і свобод лю-

дини як головної цінності держави і суспільства в Україні.  
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РЕЗУЛЬТАТИ ІНТЕРНЕТ-ОПИТУВАНЬ  

(інформацію взято з сайту 

www.LegalActivity.com.ua) 

 
 

Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, 

у першу чергу, на: 

 

Досвіді провідних країн світу 39.8 % 

Інноваційних підходах 34.9 % 

Наукових розробках вітчизняних учених  13.3 % 

Вітчизняних правових традиціях 11.4 % 

Важко відповісти  0.6 % 

 

Перший голос:  25.03.18 16:00 

Останній голос : 07.06.19 10:00 

 

 

 

На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу 

верховенства права законодавчі реформи 2019 року? 

 

Ні, не забезпечують 46.8 % 

Забезпечують частково 36.7 % 

Важко відповісти  10.8 % 

Так, забезпечують 5.8 % 

 

Перший голос:  25.03.18 16:00 

Останній голос : 07.06.19 10:00 

http://www.legalactivity.com.ua/
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«АКТУАЛЬНА ЮРИСПРУДЕНЦІЯ» 

LegalActivity 

 

 

Міжнародні юридичні науково-практичні конференції 

 за різними юридичними напрямами 

 

 

 

Шановні юристи, науковці, колеги! 

Запрошуємо Вас до співпраці на Інтернет-сторінках нашої конференції. Уч-

асть у конференції дозволить Вам оприлюднити результати Ваших наукових дос-

ліджень і одержати на них відгуки, обмінятися думками з фахівцями різних 

юридичних спеціальностей. 

Надіслані Вами тези доповідей розміщуються на сайті – 

www.LegalActivity.com.ua у відповідних тематичних секціях конференції та стають 

доступними для ознайомлення і обговорення кожному користувачеві світової ме-

режі ІНТЕРНЕТ у будь-якій країні світу. 

Архівація та збереження матеріалів конференції як Інтернет-ресурсу забез-

печать подальшу індексацію результатів Ваших наукових досягнень у пошукових 

системах, а активне анонсування Інтернет-конференції сприятиме формуванню 

необхідного для Вас іміджу. 

За результатами кожної конференції виходить друком збірник матеріалів, у 

якому знаходять своє відображання тези наукових доповідей усіх її учасників. 

Усі опубліковані матеріали конференції вносяться до наукометричної бази 

Science Index. 

 

 

 

Детальну інформацію Ви можете знайти на сайті – 

www.LegalActivity.com.ua 

 



 

НАУКОВЕ ВИДАННЯ 

 

«АКТУАЛЬНА ЮРИСПРУДЕНЦІЯ» 

(м. Київ, 30 травня 2019 року) 

 

 

 

«РЕФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА І ДЕРЖАВНИХ 

ІНСТИТУЦІЙ: ДОСЯГНЕННЯ, НЕДОЛІКИ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ» 

 

 

Адреса для кореспонденції: 

поштовий індекс 04050, 

м. Київ, вул. Мельникова, 6, 

поштове відділення зв’язку №50, а/с № 57. 

 

(відповідальна за випуск Смеречинська Н.І.) 

Контактний телефон: +38 098 03 89998 

E-пошта: LegalActivity@ukr.net 

Сайт: http://www.LegalActivity.com.ua 

 

 

 

 
 

 
Здано до складання 03.06.2019 р. Підписано до друку 10.06.2019 р. 

Формат 60х84/16. Папір офсетний. Гарнітура SchoolBook. 

Друк лазерний. 

Умовн.-друк. арк. 9,5 

 
Видавничий дім «АртЕк» 

04080, Київ. Тел.: (067) 440-11-37 

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, 

виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції 

Серія ДК № 4779 від 15.10.2014 р. 

 

http://www.legalactivity.com.ua/



