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УДК: 342.1:316.3] (477) 

Громадянське суспільство: мрія чи дійсність? 

 

Автор: Авдєєва Катерина, студентка II курсу 
спеціальності «Право» 

ЧНУ імені Петра Могили, м. Миколаїв 
Науковий керівник: 

Коваль Алла Анатоліївна 
канд. юрид. наук, доцент кафедри  

адміністративного та конституційного права 
ЧНУ імені Петра Могили, м. Миколаїв 

 
Україна є правовою державою – це закріплено в першій статті Конституції 

України. Як відомо, фундаментом, соціальною базою такої держави є громадянське 

суспільство. Слушно зазначити, що проблеми громадянського суспільства вивчалися 

ще за часів Платона та Цицерона. В їх працях зазначалося, що дане поняття означає 

«співтовариство громадян міста – держави». В наш час питання розвитку 

громадянського суспільства активно досліджуються і юристами, й науковцями інших 

галузей науки. В той же час  слід звернути увагу, що закону про громадянське 

суспільство немає, лише Постановою Кабінету Міністрів України № 976 «Про 

затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності 

органів виконавчої влади» від 5 листопада 2008 року, частково регулюється окремі 

питання громадського контрою.  

На сьогоднішній день громадянське суспільство визначається науковцями як 

своєрідний соціальний простір вільних, незалежних, рівноправних людей, кожному з 

яких держава забезпечує юридичні можливості бути власником, користуватися 

економічною свободою та надійним соціальним захистом, іншими правами та 

свободами, брати активну участь у всіх сферах життя людини і громадянина [1, ст. 

53–54]. Проте, на жаль, в Україні громадяни не розуміють, що таке громадянське 

суспільство і які можливості воно передбачає для реалізації конституційних прав. 

Часто його асоціюють із активними громадянами, чи так це? Таким чином, 

недостатнє законодавче регулювання системи, структури громадянського 

суспільства, та механізму його впливу на діяльність державної влади та 

забезпечення прав громадян, вимагають поглибленого вивчення даної проблеми, що 

й визначає актуальність обраної теми дослідження.  

Що ж являє собою громадянське суспільство? Вважаємо доцільним визначити 

основні ознаки, характерні для громадянського суспільства, якими є: визнання 
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людини, її права і свободи найвищою суспільною цінністю; пріоритет суспільства над 

державою, що існує насамперед як регулятор відносин і гарант здійснення прав 

особи; наявність плюралізму в усіх сферах матеріального і духовного життя; надійна і 

ефективна система соціального захисту кожної людини, ідеологічна та політична 

свобода особистості; наявність демократичних інститутів і механізмів, які 

забезпечують кожній людині можливість активного впливу на державну політику [2, 

ст. 33–34]. 

Аналізуючи данні, надані ЗМІ та інші статистичними службами, можна зробити 

висновок, що нині у суспільстві побутують дві думки, які стосуються розвитку 

громадянського суспільства в Україні: перша – хоча й дуже повільно, але все ж 

громадянське суспільство формується на основі посилення індивідуальної та 

групової активності громадян; друга, заперечуючи попередню зазначає, що 

посилюється не так громадянська активність, як пряма боротьба за владу, власність, 

землю, багатство, комфорт [3, c. 69]. То що ж насправді відбувається в українському 

суспільстві? Чи можна об’єктивно оцінити стан розвитку громадянського суспільства 

України? 

Стосовно дослідження стану розвитку громадянського суспільства маємо таку 

ситуацію в Україні: за кількісними показниками, такими як кількість політичних партій, 

громадських організацій, асоціацій тощо, наша країна має розвинену мережу 

інститутів громадянського суспільства, а за якісними – рівень впливу партій і 

громадських організацій на суспільні процеси й державну владу, їх структурно-

функціональні показники, значно поступається центральноєвропейським, 

постсоціалістичним країнам [4, c. 80].  

Вважаємо, що нам важливо реально оцінити ситуацію, яка склалася і взяти за 

приклад модель нинішньої ФРН. Німеччина ХХ ст. продемонструвала шлях від 

тоталітарної диктатури до високорозвиненої демократії. Зараз суспільство в 

Німеччині – це впевнені в собі громадські об'єднання, в яких 16% громадян країни 

виступають партнерами влади у вирішенні важливих проблем і стали «третім 

двигуном» прогресу, поряд із державою та ринком. Вони охоплюють та контролюють 

усі сфери людського співжиття, утворюючи організації, на меті яких немає отримання 

прибутку, а тільки розвиток власного суспільства, власної країни. Нажаль в Україні 

громадські організації не мають партнерських відносин з владою для вирішення 

важливих проблем [5]. Але українці прагнуть змінити цю ситуацію, що було 

продемонстровано під час «Революції гідності». Саме наше покоління є свідками 
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становлення громадянського суспільства й активізації громадських організацій та 

рухів, яке почалося 25 років назад. В наш час можемо спостерігати, що українське 

суспільство активне і готове до дій. Громадські організації утворюються по всій 

території України («Агенція вільного розвитку») та в різних областях («СД 

платформа»). Вони є молодіжними, дитячими, благодійними, науковими, 

професійними тощо. Такі об’єднання беруть на себе важливу функцію – виступають 

гарантом непорушності особистих прав громадян. До громадянського суспільства 

також мають відношення і волонтерські організації, які не афішують свою  діяльність, 

а просто самовіддано допомагають громаді, віддають всі свої знання, сили, досвід  

наданню допомоги, безпосередньо військовим  в ООС, їх родинам.  

Отже, на нашу думку, щоб покращити діяльність інститутів громадянського 

суспільства в Україні, по-перше, необхідно прийняти Закон «Про громадянське 

суспільство», у якому передбачити порядок організації громадянського механізму для 

реалізації суспільних прав, порядок діяльності таких організацій, їх повноваження, а 

також засоби і способи, якими вони будуть їх здійснювати. По-друге, важливо 

приділяти увагу формуванню політичної культури громадян шляхом їх правового 

виховання, наприклад введенням спеціальних дисциплін в школах та університетах, 

а також на курсах підвищення кваліфікації для працівників. 
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Конституція України закріплює положення про те, що людина, її життя і 

здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою 

соціальною цінністю, а утвердження прав людини є головним обов’язком держави. В 

умовах воєнного стану особливо гостро стоїть питання реалізації та гарантії прав 

людини, оскільки можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод. 

Як відомо, недоторканність житла чи іншого володіння особи належить до 

числа найбільш значущих конституційних прав людини та громадянина. Метою даної 

роботи є з’ясування сутності  права на недоторканність житла та особливості  його  

забезпечення в умовах воєнного стану. 

Право на недоторканність житла встановлюється низкою нормативно-

правових актів. У Статті 12 Загальної декларації прав людини визначено, що ніхто не 

може зазнавати безпідставного посягання на недоторканність його житла. Кожна 

людина має право на захист закону від такого втручання або таких посягань [1].  

Ще одним важливим нормативно-правовим актом, у якому зазначається право 

на недоторканність житла, є Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, 

Стаття 17 якого визначає, що ніхто не повинен зазнавати свавільних чи незаконних 

посягань на недоторканність його житла. Кожна людина має право на захист закону 

від таких посягань [2]. Необхідно відмітити, що у даних нормативно-правових актах 

не зазначені випадки, коли втручання у право на недоторканність житла є законним. 

Статтею 8 Конвенції Про захист прав людини та основоположних свобод, 

визначено, що кожен має право на повагу до свого житла. Органи державної влади 

не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли 

втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному 

суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного 

добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я 

чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб [3]. 
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Відповідно до Статті 30 Конституції України кожному гарантується 

недоторканність житла. Дана стаття встановлює заборону проникнення до житла чи 

до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за 

вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням 

життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у 

вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до 

житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку [4].  

Ще одним нормативно-правовим актом, що регулює питання пов’язані з 

правом на житло є  Цивільний Кодекс України. Статтею 311 встановлюється, що 

житло фізичної особи є недоторканним. Проникнення до житла чи до іншого 

володіння фізичної особи, проведення в ньому огляду чи обшуку може відбутися 

лише за вмотивованим рішенням суду або за іншими, встановленими статтею, 

випадках. Фізична особа не може бути виселена або іншим чином примусово 

позбавлена житла, крім випадків, встановлених законом [5].  

У Статті 9 Житлового кодексу Української  РСР  визначено, що ніхто не може 

бути виселений із займаного жилого приміщення або обмежений у праві 

користування жилим приміщенням інакше як з підстав і в порядку, передбачених 

законом [6]. 

Проаналізувавши зазначені акти ми можемо зробити висновок, що 

недоторканність житла чи іншого володіння не є абсолютною, в будь-якому випадку 

закріплення цього принципу супроводжується деякими уточненнями і можливе лише 

за умови, якщо це прямо передбачено Основним законом держави і не суперечить 

нормам міжнародного права. 

Однією з підстав правомірного обмеження прав людини є введення воєнного 

стану в державі або в окремих її місцевостях. 

У Статті 6 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» ( далі–Закон ) 

закріплено, що повинно бути зазначено в указі Президента України про введення 

воєнного стану. Серед даного переліку особливої уваги потребує такий  пункт, як: 

«…вичерпний перелік конституційних прав і свобод людини і громадянина, які 

тимчасово обмежуються у зв’язку з введенням воєнного стану із зазначенням строку 

дії цих обмежень…» [7]. 

Серед переліку заходів правового режиму воєнного стану зазначені такі, що 

стосуються права на недоторканність житла. А саме, у пункті 17 Статті 8 Закону 

зазначено про таку можливість, як: «…встановлювати для фізичних і юридичних осіб 
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військово-квартирну повинність з розквартирування військовослужбовців, осіб 

рядового і начальницького складу правоохоронних органів, особового складу служби 

цивільного захисту, евакуйованого населення та розміщення військових частин, 

підрозділів і установ» [7]. Однак, необхідно відмітити те, що у Законі нічого не 

вказано про збитки від розквартирування військовослужбовців та їх компенсацію, а 

також не визначена процедура розквартирування військовослужбовців. 

В окремих областях України вже була практика  введення воєнного стану. 

Ознайомившись з Указом Президента «Про введення воєнного стану в Україні», 

звертаємо увагу на вказівки щодо обмеження прав. Пункт 3 даного Указу 

встановлює: «У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії 

правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і 

свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30–34, 38, 39, 41–44, 53 

Конституції України…» [8].   

Пункт 7 Указу Президента «Про введення воєнного стану в Україні» визначає, 

що на Міністерство закордонних справ України покладено обов’язок інформувати 

Генерального секретаря ООН та офіційних осіб іноземних держав про введення в 

Україні воєнного стану, про обмеження прав і свобод людини і громадянина, адже 

такий стан  є відхиленням від зобов’язань за Міжнародним пактом про громадянські 

та політичні права, та про межу цих обмежень і причини прийняття такого рішення 

[8]. 

Відповідно, зазначений обов’язок ми можемо трактувати так, що, по-перше, 

якщо будуть застосовуватися певні обмеження прав, то вони не будуть 

замовчуватися, оскільки Міністерство закордонних справ повинне надавати 

інформацію про застосування обмежень. По-друге, обмеження повинні бути 

обґрунтованими, оскільки Міністерство закордонних справ України зобов’язане 

вказувати на причини прийняття рішення про обмеження.  

Отже, обмеження права на недоторканність житла в умовах воєнного стану є 

реальним, але реалізується тільки на підставі закону.   

Варто зазначити, що під час дослідження питання про порушення права на 

недоторканність житла в умовах воєнного стану не було знайдено законодавчого 

закріплення процедури відшкодування збитків від розквартирування 

військовослужбовців. Також законодавством не визначена процедура 

розквартирування військовослужбовців, що дає підстави вважати, що дане питання 
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вирішується командуванням (військовою адміністрацією, штабом) на власний розсуд. 

Така ситуація  надає даному обмеженню хиткого характеру.  

На нашу думку, нагальним є питання більш чіткого законодавчого 

регламентування військово-квартирної повинності, а тим паче, коли в деяких 

областях України вже вперше в історії  нашої незалежності було введено воєнний 

стан. 
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Громадянство розуміється як стійкий, правовий зв’язок людини з державою. 

Завдяки такому інституту визначається її політичний та соціальний статус, як в 

середині держави так і за її межами. Особа, яка є громадянином визнається 

повноправним членом суспільства, який наділяється певним обсягом прав та 

обов’язків. За словами американського правника Е. Уорена, громадянство є 

основним правом людини, воно є не що інше, як право мати права [1, с. 15]. 

Євроінтеграційний процес, а саме підписання угоди про асоціацію, породжує 

негативні наслідки у суспільстві. Громадяни України прагнуть виїхати до Європи і 

набути громадянство європейських держав. Минулого року від українського 

громадянства, за даними Адміністрації президента, відмовилося більше чотирьох 

тисяч осіб, і тому процес масового набуття громадянства вимагає більшого 

дослідження сутності цього явища. 

 Стан громадянства є ключовим при визначенні правосуб'єктності індивіда у 

сфері відносин державного володарювання [2, с. 184]. Згідно Конституції України, а 

саме статті 4, «В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення 

громадянства України визначаються законом». Принцип єдиного громадянства 

можна розтлумачити у декількох аспектах, а саме: якщо особа набула громадянство 

іншої держави то у правових відносинах вона визнається лише її громадянином; 

якщо особа добровільно набула громадянство іншої держави це є підставою для 

припинення громадянства України.  

Подвійне громадянство означає одночасний правовий зв’язок однієї особи з 

двома або більше різними державами [3].  

Прихильники подвійного громадянства обґрунтовують позитивний вплив цього 

явища тим, що він буде сприяти розвитку не тільки внутрішньодержавним зв’язкам, а 

і міжнародно-правовим. Дана можливість об’єднати українців усього світу, сприятиме 
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євроінтеграції України, поліпшить правовий і соціальний захист громадян України за 

кордоном [4, с. 300]. Позитивні риси подвійного громадянства полягають у створенні 

додаткових гарантій захисту прав, зокрема  сприятимуть розвитку інтенсифікації 

міжнародних відносиин [5, с. 2]. Проте існують і негативні фактори такі як, відсутність 

міжнародного консенсусу щодо інституту множинного громадянства [5, с. 2], 

наявність колізій у правовому статусі особи [6, с. 403], порушення принципу 

формальної рівності [7, с. 12], знецінення інституту громадянства [8, с. 13], проблема 

лояльності особи до держави [5, с. 3] та обмеження дипломатичного захисту [5, с. 3].  

Через відсутність регулювання інституту подвійного громадянства виникає 

загроза національних інтересів, які є пріоритетними для розвитку України та інших 

держав. Наприклад громадянин України, який вчинив злочин на її території має змогу 

втекти до іншої країни. Це наслідок того, що у більшість країн світу в конституціях та 

інших актах передбачено, що особа, яка знаходиться на території не має права 

видавати особу  іншій державі. 

Внутрішній плюралізм частини українського соціуму у ставленні до подвійного 

громадянства створює в українському політичному житті зовнішні загрози, котрі з 

часом легко можуть перетворитися на територіальні претензії та бажання відколоти 

частину українських територій, наприклад, Росії, яка провокує отримання жителям АР 

Крим та Сходу України свої паспорти. До того ж це розмиває солідарність 

українського суспільства і його бажання до консолідації в усіх напрямках [9].   

Отже, подвійне громадянство – це правове становище кожної окремої особи, 

яка одночасно перебуває у громадянстві двох або більше держав. Перш за все 

подвійне громадянство потребує чіткого регулювання та зваженої політики, яка в 

свою чергу базувалася на процесах які відбуваються. Зокрема потрібно в нести зміни 

до законодавства України, а саме Конституції України та законів України пов’язаних із 

даною тематикою. Норми міжнародного характеру також допомогли б врегулювати 

цей інститут. До таких документів можна віднести: Гаазьку конвенцію 1930 p., 

Гаазький протокол про військові обов’язки у випадку подвійного громадянства 1930 

p., Європейську конвенцію про скорочення випадків множинного громадянства та про 

військову повинність у випадках множинного громадянства 1963 р. тощо. Найкращим 

способом подолання проблеми є підписання міжнародних договорів, які деталізували 

колізії чи ліквідовували добровільну відмову громадянства однією із держав, задля 

запобігання негативних наслідків.  
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Україна має розгалужену внутрішню транспортну систему, а її регіони 

характеризуються високим рівнем співробітництва. 

Водночас, можливість України інтегруватись у міжнародну транспортну 

систему дає також сприятливе геополітичне розташування.  

Воно забезпечує скорочення відстаней перевезення транзитних вантажів із 

скандинавських країн, Балтії та Західної Європи до країн Сходу, Центральної Азії. 

Зовнішній кордон України є найдовшим серед європейських країн, його довжина 

сягає близько 6550 км, з них зі Словаччиною – 98,5 км, Польщею – 542 км, 
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Білорусією – 1084 км, Молдовою – 1202 км, Росією – 2573,5 км. На морські кордони 

припадає близько 1050 км. 

Проблемами ефективного використання транзитного потенціалу України та 

оптимізацією транзитних транспортних потоків активно займаються видатні науковці, 

а саме: Шерстак О. І., Пасічник А. М., Чернявська Т. А., Смирнов І. Г. та ін. Однак, 

незважаючи на численні дослідження, досі залишаються дискусійними питання 

процесів оптимізації таких потоків, ефективного управління ними, що дозволило б 

інтегруватись Україні у систему міжнародних транспортних коридорів. 

Фахівцями міжнародних організацій Україні було присвоєно один з найбільших 

показників транзитності в Європі – 3,75. Це означає, що Україна має значні потенційні 

можливості використання свого геополітичного становища в якості транзитеру 

транспортних потоків. 

Проте, незважаючи на такі потенційні можливості щодо використання наявного 

транзитного потенціалу України, він використовується неефективно. Найбільший за 

своїм транзитним потенціалом міжнародний транспортний коридор (МТК) 

«ТRАСЕКА»(204,35 млн. тон), де транспортний потік проходить від Європи в Азію 

використовується лише на 15%; міжнародний транспортний коридор № 3 (201,8 млн. 

тон) використовується на 10,3%; МТК № 9 (100,1 млн. тон) реалізований на 18%; МТК 

«Балтика – Чорне море»(92,9 млн. тон) – на 4,4%; МТК № 5 (38,4 млн. тон) – на 29% 

[1]. 

За оцінкою експертів, з цього випливає, що Україна свій коефіцієнт 

транзитності використовує лише на 50-60%. 

За видами транспорту найбільшого скорочення транзитних вантажоперевезень 

зазнає залізничний транспорт (в 4,5 рази), морський (в 2 рази). Можна побачити 

незначне пожвавлення транзитних вантажопотоків автомобільним та авіаційним 

транспортом. З 2009 року практично зведено нанівець використання річкового виду 

транспорту, як транзитного, що потребує відновлення його використання зважаючи 

на наявний потенціал в Україні. 

Левову частку в структурі транзитних вантажоперевезень складає залізничний 

транспорт, питома вага якого становить 80%. На другому місці за рівнем 

використання транзитного потенціалу є автомобільний транспорт, де його частка 

складає 16%. Інші види транспорту займають значно меншу питому вагу в загальній 

структурі транзитних вантажоперевезень (морський – 2%, авіаційний – 0,003%, а 

річковий майже не використовується), що негативно позначається на ефективності 
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використання потенціалу транзитності та потенційних можливостях країни повністю 

інтегруватися у міжнародний транспортний коридор. 

Проте, незважаючи на скорочення транзитних вантажів в Україні, в цілому, 

активізувався транзитний рух через західний кордон України, зокрема через кордон з 

Польщею (на 14,2%), Словаччиною(на 15,6%), Угорщиною (на 10,3%), Білорусією (на 

14,2%). Натомість, відбулося значне скорочення транзитних вантажоперевезень на 

східному кордоні країни з Російською Федерацією (на 23,1%) та з Румунією (на 

28,1%) [2]. 

Спостерігається досить низький рівень використання транзитного потенціалу 

авіаперевізниками, серед основних причин яких можна виділити низький рівень 

розвитку комунікаційної та логістичної інфраструктури, а також високу вартість 

перевезень. 

Україна має достатньо високий рівень забезпеченості залізничними коліями. 

За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на 

Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії. 

Аналізуючи структуру зовнішньоекономічних транспортних вантажопотоків 

через кордони України, слід зазначити, що найбільшу частку у структурі займають 

експорт – 45,2%. Частка імпорту складає 21,8%, а транзитні вантажопотоки – 33%. 

Розглядаючи товарну структуру експортних перевезень України, у 2015 році 

значно зріс обсяг перевезень залізної руди (на 11%) та зерна (на 15%). Таким чином, 

Україна ввійшла в п’ятірку найбільших країн-експортерів залізної руди (Австралія, 

Бразилія, ПАР, Україна, Канада). У географічній структурі транзитних перевезень 

лідерами є такі країни як Казахстан, Білорусь, Молдова та Російська Федерація, які у 

2013 році відправили 94,2% всього транзиту вантажів територією України. 

За період 2014-2015 років спостерігається зміна тенденцій у зовнішній торгівлі 

України у напрямі зменшення частки експорту та транзиту вантажів із Російської 

Федерації. У 2015 році лідируючі іпозиції в експортних перевезеннях з України посів 

Китай (24,1 млн. тон) [3]. 

Таким чином, висока частка транзитних транспортних потоків територією 

України свідчить про необхідність забезпечення цих потоків ефективним логістичним 

обслуговуванням з метою оптимізації їх протікання. Це дозволить залучити додаткові 

кошти до регіональних та державного бюджетів, а також підвищити транзитну 

привабливість більшості регіонів України. 
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Безпека у державі є головною умовою суспільного життя та найбільш значущім 

пріоритетом для політики кожної держави. Нездатність держави задовольнити 

потребу людей у безпеці та нейтралізувати всі потенційні загрози повністю знецінює 

всі інші здобутки, та призводить до занепаду, а згодом і до знищення незалежності, 

самоврядності, суверенності  країни та суспільства.[1, с.15].  

Сучасна геополітична ситуація у всьому світі та Європі в тому числі, вкрай 

напружена. Ключовими факторами напруги виступають тероризм, релігійні 

конфлікти, економічні на екологічні кризи, інформаційні війни, та активне 

встановлення біполярності світу [2, с.143–144]. Україна вже протягом останніх 5 років 

є центром гібридної агресій та інформаційної війни з боку Російської Федерації. Саме 

поняття гібридної війни досить складне, та багатоаспектне, гібридна війна має на 

меті одночасний агресивний та тотальний наступ на всі сторони життя держави, але 

лише через завуальовані дії, не беручи відповідальності за кожну з них. І тому для 
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того щоб активно захищатися від подібних наступів треба повністю реформувати 

сектор безпеки та оборони країни [1, с. 517]. 

 Для подальшого розкриття цього питання треба надати нормативне 

визначення національної безпеки та оборони держави. У червні 2018 року 

Верховною Радою України був прийнятий Закон України «Про національну безпеку 

України», в 1 ст. зазначається, що національна безпека – це захищеність державного 

суверенітету, територіальної цілісності, демократичного конституційного ладу та 

інших національних інтересів України від реальних та потенційних загроз [3, ст.1].  

Національна безпека та оборона держави від гібридної агресії, реалізується 

через механізм встановлення та подальшого знищення всіх потенційно загрозливих 

факторів. Механізм повинен мати багатоскладову будову, до якої буде входити 

військові, дипломатичні, правові, силові важелі. Тільки в одночасній взаємодії всіх 

вказаних важелів можлива активна та успішна протидія факторам агресії збоку 

ворога.  

Україна протягом 5 років активно намагається створити цілісно нову систему 

захисту національних інтересів. Багато здобутків вже є на даний момент, про те 

треба пам’ятати, що характер гібридної війни багатоскладовий і тому реформуванню 

повинні підлягати всі найбільш важливі сфери та заходи протидії, без виключення. 

Державна політика у сферах національної безпеки та оборони спрямовується на 

забезпечення воєнної, зовнішньополітичної, інформаційної, державної безпеки [3, ст. 

3].  

На мою думку фундаментальну роль відіграє саме військово-оборонна 

політика та діяльність держави. І саме в цій площині, наша держава має найбільші 

здобутки. За цей час Збройні Сили України були повністю модернізовані, та 

переведені на навчання та функціонування по стандартам НАТО. Матеріально-

технічне забезпечення Збройних Сил України докорінно змінилося, у порівняні з 

ситуацією яка була на перших стадіях зародження конфлікту на Сході України та у 

Криму.  

Досить повільно, але все ж таки впроваджується процес реформування 

оборонної промисловості, прикладами цього явища є випуск досить нових та 

авторитетних видів озброєння та військової техніки.  

Поряд з цим йде процес відновлення, або навіть створення майже з нуля 

Військово-морського флоту України, після анексій Криму половина найбільш 

боєздатних кораблів була захоплена. Протягом цього часу була вироблена концепція 
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створення «москітного флоту», тобто флоту який би складався зі швидкохідних та 

маневрених малих бойових кораблів. Вже починаючи з 2015 року були закладені 

перші складові частини( створення та введення у стан флоту артилерійських катерів 

проекту 58150 типу «Гюрза», передача США законсервованих та частково виведених 

зі складу флоту катерів типу «Айленд»). Про те, на мою думку, концепція москітного 

флоту хоч і є економічно вигідною, але не досить доцільною, такий висновок можна 

зробити якщо просто подивитися на склад Чорноморського флоту РФ, москітний 

флот навіть близько нічого не зможе протиставити агресору у разі війни на морі.  

Наступною сферою укріплення національної безпеки та оброни в кризових 

умовах є дипломатична діяльність. Дипломатичний важіль впливу теж є досить 

ефективним та продуктивним способом тиску на агресора та спонукання його до 

вчинення потрібних для України дій. Протягом останнього часу все більше і більше 

країн підтримують позицію України, і намагаються за рахунок дипломатичного осуду 

впливати на Російську Федерацію.  

Одним із ключових напрямків гібридної агресії є ведення ворогом пропаганди 

на теренах України, вербування місцевих жителів із подальшим створенням 

агентурних мереж, які би забезпечували достовірною інформацією спецслужби 

країни агресора. У боротьбу зі всім вищезазначеним повинні включатися такі органи 

як Служба безпеки України та Служба зовнішньої розвідки України. На жаль, Служба 

безпеки України не здійснила повного переліку контр-дій який мала би запровадити у 

2014 році, і навіть раніше, на стадіях зародження та початкових стадіях діяльності 

ворожої агентури на українських теренах. Проте, за останні 5 років спецслужби 

викрили багато ворожих елементів та здійснили певний обсяг дій направлений на 

пошук та нейтралізацію небезпек щодо національної безпеки та оборони України.  

Дуже важливим є правовий аспект реформування системи національної 

безпеки, бо діяльність всіх органів та посадових осіб повинна будуватися на якісно 

нових та адаптованих до військової реалії нормативно-правових актів. Ще у 2015 році 

була прийнята нова Воєнна доктрина України, яка є повністю адаптованою до 

військової сучасності, та встановлює найбільш головні та актуальні нововведення 

щодо всього оборонного та оборонно-політично сектору, а саме вперше говориться 

про курс до НАТО, таким чином знищується принцип позаблоковості та вперше на 

законодавчому рівні визначається країна агресор.  

Крім цього документу також у 2015 році була затверджена президентом та  

прийнята нова редакція Стратегій національної безпеки України, яка є основним 
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документом оборонного планування та розрахована саме на довгострокове 

планування цілей, механізмів захисту життєве важливих інтересів. 

 Тож, можна сказати, що законодавча сфера була повністю змінена на краще 

та адаптована до життя під час військово-політичної кризи.  

Якщо узагальнити все вказане та зробити висновок то можна сказати, що 

процес забезпечення національної безпеки та оборони кожної країни та України в 

тому числі під час кризових ситуацій явище досить складне та багатоаспектне. І 

потребує глобальних та всеохоплюючих змін у майже всіх сферах та секторах життя 

та функціонування  суспільства та держави в цілому. Проте, за останній час ми 

можемо побачити тенденції до укріплення оборонного потенціалу України, повне 

оновлення законодавчої бази, яка є необхідним фундаментом для життя країни під 

час кризи, і тому можна сказати, що Україна поступово пристосовується до існування 

у стані непроголошеної війни. 
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Вивчення системи стримувань і противаг за конституцією держави завжди 

залишається важливим завданням юридичної науки, оскільки дозволяє 

простежити які повноваження має той чи інший орган влади. Цікавим для 

вивчення є перша (була оприлюднена 11 лютого 1889 року, а введена в дію з 1 
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квітня 1890 року) та друга (3 листопада 1946 року була оприлюднена, а набула 

чинності 3 травня 1947 року та діє по сьогоднішній день) Конституція Японії. 

За Конституцією Японії 1889 року органи державної влади представляли 

імператор, Кабінет Міністрів, Таємна рада та двопалатний Парламент (який 

створили, як результат революції Мейдзі). Конституція складалася з привілею 

імператора, 7 параграфів і 76 статей. Формально в ній було закріплено поділ 

влади, але фактично залишалися широкі повноваження імператора. В той час в 

Японії намагалися ввести буржуазну конституцію. За конституцією Японії 1947 

року органи державної влади є імператор, Кабінет Міністрів та двопалатний 

Парламент. Конституція складається з 11 глав та 103 статей. У ній послідовно 

регулюються: статус імператора; відмова від війни; права та обов’язки громадян; 

діяльність Парламенту, Кабінету Міністрів і судової влади; державні фінанси; 

місцеве самоврядування; процедури зміни Конституції. 

За Конституцією Японії 1889 року правитель мав взаємний вплив з усіма 

гілками влади, але без нього вони фактично між собою не взаємодіють. Імператор 

мав широкі повноваження приймати рішення й всупереч парламенту та кабінету 

міністрів, на арені внутрішньої та зовнішньої політики, мав право видавати 

рескрипти та накази, які мали силу законів, тобто він здійснював законодавчу 

владу. Був головнокомандувачем імперської армії та імперського флоту. До його 

повноважень також входило призначення та звільнення посадовців, оголошення 

війни та миру, надавання дворянства, чину, орденів, винагороди в вигляді землі 

чи грошей. Влада монарха та його особа сакрарізувалася. За Конституцією Японії 

1947 року правитель має обмежену владу згідно 3 статті усі дії Імператора, що 

стосуються державних справ, потребують поради та затвердження Кабінету 

Міністрів, який несе за них відповідальність. Також монарх не представляє жодну 

з гілок влади. Імператор за порадою і затвердженням Кабінету Міністрів: 

проголошує поправки до Конституції, закони, урядові укази та договори; скликає 

Парламент; розпускає Палату Представників; проголошує проведення загальних 

виборів депутатів Парламенту; підтверджує призначення і звільнення державних 

міністрів та інших передбачених законом посадовців, а також повноправні 

мандати, вірчі грамоти послів і посланців; підтверджує амністії, помилування, 

пом'якшення покарання, звільнення від виконання вироку та відновлення прав; 

вручає нагороди; підтверджує ратифікаційні грамоти та інші визначені законом 

дипломатичні документи; приймає іноземних послів і посланців; проводить 
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церемонії. Імператор згідно номінації Парламенту призначає Прем’єр-міністра, та 

згідно поданню Кабінету Міністрів - старшого суддю Верховного суду [1]. 

За Конституцією Японії 1889 року головним законодавчим органом влади 

був двопалатний Парламент. Він складався з Палати перів та Палати 

представників, або іншими словами депутатів. Імператор призначав палату перів, 

до якої входили представники титулованої шляхти та члени його родини (на 

термін 7 років). Палата представників формувалася шляхом 

загальнонаціональних виборів на термін 4 роки. Головними умовами для 

одержання цієї посади були: мати віковий ценз в розмірі 25 років; сплачувати 

прямі податки в розмірі 15 ієн. Повноваження парламенту були обмеженими, 

оскільки він затверджував законопроекти, що від імені імператора надсилав уряд. 

Суб’єктами правотворчості, таким чином були імператор та двопалатний 

Парламент. 

За Конституцією Японії 1947 року законодавча влада належить 

двопалатному Парламенту. Він складається з двох виборних палат – Палати 

Представників (обирається на 4 роки) та Палати Радників (обирається на 6 років, 

при цьому половина депутатів кожні 3 роки переобирається). Палата 

представників формується з 500 депутатів. З них 300 депутатів обираються з 300 

малих виборчих округів, на які поділяється вся країна, а ще 200 депутатів – з 11 

великих виборчих округів, пропорційно числу голосів, набраних кожною 

політичною партією [2, с. 80]. Палата радників формується з 252 депутатів. З них, 

100 депутатів обираються пропорційно числу набраних кожною політичною 

партією голосів, а решта 152 депутати – із багатомандатних округів, одиницями 

яких є префектури [2, с. 80]. Палата Представників має більші права ніж Палата 

Радників. Вона має право накладати вето на законопроекти Палати Радників 

більшістю не менш як дві треті присутніх депутатів і приймати закони, навіть якщо 

їхні законопроекти були відкинуті Палатою Радників [1]. Палаті Представників 

також належить першість розгляду проекту бюджету та питання ратифікації 

міжнародних договорів [1]. Чергова сесія парламенту скликається раз на рік. 

Позачергова сесія може бути скликана за рішенням Кабінету Міністрів. 

Законопроект стає законом тільки після прийняття його в обох палатах [1]. 

Парламент діє відповідно до Конституції 1947 року та Закону Японії про 

Парламент від 30 квітня 1947 року. Зазначений Закон визначає організацію, 

структуру, повноваження та діяльність парламенту, Національної Парламентської 
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бібліотеки, Парламентського суду у справах імпічменту, Законодавчих відділів 

Палат Парламенту. 

За Конституцією Японії 1889 року монарх призначав виконавчий орган 

влади – уряд або іншими словами Кабінет Міністрів (прем’єр-міністра та 

державних міністрів), а той в свою чергу допомагав йому в управлінні державою. 

За Конституцією Японії 1947 року виконавча влада належить Кабінету Міністрів 

(Прем’єр-міністр призначається ухвалою Парламенту з-поміж депутатів). Усі 

державні міністри призначаються Прем’єр-міністром, причому більша частина з 

них повинні бути обрані з-поміж депутатів парламенту. Прем'єр-міністр в якості 

представника Кабінету Міністрів вносить на розгляд Парламенту законопроекти, 

доповідає Парламенту про загальний стан державних справ і дипломатичних 

стосунків, а також здійснює керівництво та нагляд за усіма гілками виконавчої 

влади [1]. Кабінет Міністрів діє відповідно до Конституції та Закону Японії про 

Кабінет Міністрів від 16 січня 1947 року, який визначає права та обов'язки 

Кабінету Міністрів, його повноваження, організацію та структуру. 

За Конституцією Японії 1889 року імператор призначав судову гілку влади, 

яка діяла від його імені. Оскільки правитель мав статус божественного 

походження, засудити його ніхто не міг. В той час суди поділялися на звичайні та 

адміністративні, а також були апеляційні інстанції та Великий суд правосуддя. За 

Конституцією Японії 1947 року вся повнота судової влади в Японії належить 

Верховному Суду і судам нижчих рівнів [1]. 

За Конституцією Японії 1889 року дорадчим органом влади була Таємна 

рада. Вона складалася з усіх членів Кабінету Міністрів і 15 осіб, яких призначав 

імператор. Її завдання – давати поради правителеві. Також монарх призначав 

звичайних радників (Генро та наближених до нього слуг). Вони виконували ту ж 

функцію, що й Таємна рада, тобто надавали поради правителеві. За Конституцією 

Японії 1947 року такого органу як Таємна рада та радників не існує. 

Отже, система стримувань і противаг за Конституцією Японії 1889 року 

мала дещо незвичний вигляд, адже закріплювала широкі повноваження 

імператора, який представляв законодавчу гілку влади, як і двопалатний 

Парламент (права якого були обмеженими, бо остаточне рішення приймав 

монарх). Кабінет Міністрів представляв виконавчу гілку влади, яка теж значною 

мірою контролювалася правителем. Судова гілка влади не впливала на рішення 

імператора, а лише підкорювалася його рішенню. Система стримувань і противаг 



 

 

                            ІМПЕРАТИВИ РОЗВИТКУ ПРАВА ТА ДЕРЖАВИ        ІІ (ХІІІ) ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

  

 
25 

за Конституцією Японії 1947 року має сучасний вигляд, адже в багатьох країнах 

вона працює за такою ж схемою. Законодавча влада належить двопалатному 

Парламентові, який вже не залежить від рішень імператора на відміну від 

Конституції 1889 року, де йому лише залишалося погоджуватися з рішеннями 

правителя. Виконавча гілка влади Кабінет Міністрів теж став менш залежним від 

рішень імператора. Судова гілка відтепер не зосереджується в одних і тих же 

руках, на відміну від першої Конституції. За дійсною Конституцією Японії 

імператорські дії та рішення стали залежними від інших гілок влади. 
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Розвиток ринкових відносин, орієнтація України на євроінтеграцію та 

формування конкурентного середовища на транспортному ринку відповідно до 

транспортної політики ЄС обумовлюють актуальність дослідження й теоретичного 

осмислення особливостей формування ринку транспортних послуг у сучасних 

умовах. 

Дослідженням правового регулювання ринку транспортних послуг займалися 

небагато вітчизняних вчених-правознавців, зокрема А. Матвєєва. Окремі питання 

економіко-правового регулювання становлення міжнародних транспортних коридорів 

на території України розглядались В. І. Новиковою. У дослідженні О. В. Філіпенко 

визначені проблеми регулювання спільної транспортної політики Євросоюзу. 
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Визначення поняття «ринок» можна знайти у роботах В. В. Селезньова, В. А. 

Предборського, В. М. Козирєва. 

Водночас попри велику кількість наукової літератури, присвяченої окремим 

питанням розвитку транспортного ринку, недостатньо уваги приділяється 

визначенню понять «транспортна послуга», «ринок транспортних послуг». 

Метою статті є дослідження особливостей правового регулювання категорії 

«транспортна послуга», «ринок транспортних послуг» в законодавстві України  

Визначення категорії «ринок транспортних послуг» доцільно через крізь призму 

поняття «ринок» як економічної категорії, яке еволюціонувало у своєму значенні від 

фізичного місця до соціального явища – відносин виробників і споживачів стосовно 

обміну суспільного продукту.  

Відразу слід зауважити, що в українському законодавстві відсутнє визначення 

ринку транспортних послуг. Однак, Національна транспортна стратегія України на 

період до 2030 року, схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 

травня 2018 р. № 430-р [1] в переліку завдань, що необхідно виконати постійно 

посилається на наявність такої категорії. Так серед завдань транспортної стратегії 

зазначено необхідність забезпечення створення рівних та прозорих умов (на ринку) 

надання транспортних послуг, а саме: – прийняття нормативно-правових актів щодо 

лібералізації транспортного ринку та недискримінаційної відкритої конкуренції 

відповідно до законодавства ЄС; – розвиток прозорого національного ринку 

транспортно-експедиційних послуг. 

В той же час в спеціальному інституційному законодавстві України ми можемо 

знайти визначення поняттю «фондовий ринок» [2], «ринок зерна» [3], «ринок 

фінансових послуг» [4], «інноваційний ринок» [5, с. 99], «аграрний ринок» [6, с. 22]. 

Аналіз зазначених наукових та нормативних визначень приводить до висновку, що 

єдності у розумінні ринку як юридичної категорії немає, підходи до розуміння є 

різними, однак спільним є розуміння ринку як сукупності учасників та правовідносин 

між ними з приводу обмінних операцій. 

На транспортному ринку товарообмінні операції опосередковуються саме через 

транспорт. Водночас на сьогоднішній день поняття «транспорт» відображає не 

просто переміщення пасажирів та вантажів, а й комплекс технічних засобів, потік 

транспортних одиниць, що характеризується через поняття «транспортна система». 

Згідно зі статтею 21 Закону України «Про транспорт» [7] єдину транспортну 

систему України становлять: транспорт загального користування (залізничний, 
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морський, річковий, автомобільний і авіаційний, а також міський електротранспорт, у 

тому числі метрополітен); промисловий залізничний транспорт; відомчий транспорт; 

трубопровідний транспорт; шляхи сполучення загального користування. 

У своїй монографії М. Макаренко визначає транспортний ринок як систему 

економічних, технологічних та інших зв’язків, по-перше, між транспортом і його 

споживачами (клієнтурою), а по-друге, між видами транспорту й транспортними 

підприємствами. Основною формою зв’язків першого типу є купівля-продаж 

транспортних послуг, а другого – взаємодія та конкуренція [8]. При цьому ринок 

транспортних послуг є складовою транспортного ринку.  

Як зазначає О. Бойко, транспортний ринок являє собою інтегроване поєднання 

ринку транспортних послуг і того сектора транспортного ринку, де відбувається 

відтворення (виробництво) виробничо-ресурсної складової при сприяючому впливі  

ринковозабепечуючої інфраструктури [9]. 

Визначення ринку товару надається у Законі України «Про захист економічної 

конкуренції» де ринок товару – сфера обороту товару, на який протягом певного часу 

і в межах певної території є попит і пропозиція. [10]. З цієї точки зору ринок 

транспортних послуг можна визначити як сферу обороту послуг з перевезень, на 

який протягом певного часу і в межах певної території є попит і пропозиція. 

Під послугою розуміємо будь-який захід, який одна сторона може надати іншій, 

що переважно не сприймається на дотик і не призводить до володіння будь-чим [11]. 

Відповідно до законодавства України послуга визначається як діяльність виконавця з 

надання (передачі) споживачеві певного визначеного договором матеріального чи 

нематеріального блага, що здійснюється за індивідуальним замовленням споживача 

для задоволення його особистих потреб [12]. 

Так, Закон України «Про автомобільний транспорт» визначає послугу з 

перевезення пасажирів чи вантажів як перевезення пасажирів чи вантажів 

транспортними засобами на договірних умовах із замовником послуги за плату [13]. 

Відповідно до ст. 2. п. 19 Правил надання послуг пасажирського автомобільного 

транспорту транспортні послуги – діяльність, пов’язана із задоволенням потреби 

населення в перевезеннях автомобільним транспортом [14]. Згідно з п. 1 Правил 

перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом 

Міністерства транспорту України від 14 жовтня 1997 р. № 363, транспортна послуга – 

перевезення вантажів та комплекс допоміжних операцій, що пов’язані з доставкою 

вантажів автомобільним транспортом [15]. 
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Узагальнимо визначення транспортної послуги як процесу переміщення 

вантажів та пасажирів, а також комплексу супутніх операцій та робіт, що пов’язані з 

його підготовкою та здійсненням 

На думку К. М. Масляєвої поняття «ринок» слід доповнювати такою важливою 

ознакою як необхідність державне регулювання при поєднанні принципів свободи 

ринку та його планування [16, с. 12]. 

Враховуючи все вищезазначене, пропонуємо таке визначення: ринок 

транспортних послуг – це складна, врегульована нормами права та забезпечена 

засобами державного примусу, система відносин між фізичними та юридичними 

особами, які є виробниками та споживачами транспортних послуг, а також іншими 

учасниками ринку та державою в особі уповноважених органів влади з приводу 

організації та купівлі-продажу транспортних послуг на основі  як на національному 

так і міжнародному рівні. 
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Проблема виробничого травматизму в умовах сучасного соціально-

економічного стану країни є актуальною, адже виробничий травматизм 

безпосередньо пов’язаний із людським життям та здоров’ям. Показники виробничого 

травматизму в Україні за останні роки є доволі високими. На це впливає безліч 

факторів, зокрема низький матеріально-технічний рівень забезпечення підприємств; 

бажання  власників та роботодавців заощадити на переоснащенні устаткування та 

засобах індивідуального захисту для працівників; недостатній контроль з боку 

держави; нехтування правилами особистої безпеки з боку працівників тощо [1]. 
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Згідно даних Державної служби України з питань праці, у 2018 році травмовано 4126 

осіб, із них 409 особи дістали ушкодження, що спричинили смерть. Серед причин 

виокремлюють психофізіологічні, внаслідок яких загинуло 48 осіб; технічні – 58 загиблих осіб; 

організаційні – через які загинуло 303 особи [2]. З огляду на це, вважаємо за доцільне 

проведення аналізу поняття виробничого травматизму в умовах сучасності. 

Визначення термінів «виробничий травматизм» та «нещасний випадок на 

виробництві» надається у Державному стандарті України (ДСТУ 2293-99), що був ведений в 

дію наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації 

26.03.1999 р. № 164.  

Так, виробничий травматизм визначається як явище, що характеризується сукупнiстю 

виробничих травм i нещасних випадкiв на виробництвi. У свою чергу, нещасний випадок на 

виробництвi – це раптове погiршення стану здоров'я чи настання смертi працiвника пiд час 

виконування ним трудових обов'язкiв внаслiдок короткочасного (тривалiстю не довше однiєї 

робочої змiни) впливу небезпечного або шкiдливого чинника [3]. За умови додержання 

роботодавцями умов охорони праці на підприємствах випадки виробничого травматизму 

можна було б звести до мінімуму. Проте, на жаль, на сьогоднішній день в Україні ще й досі 

зберігається тенденція, коли про інститут охорони праці згадують безпосередньо перед 

проведенням перевірки державними органами. 

Органи виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України надають 

інформацію, згідно якої за 2018 рік у порівнянні з 2017 роком кількість страхових нещасних 

випадків зменшилась на 3,2 % (з 4 965 до 4 805), кількість смертельно травмованих осіб 

збільшилась на 5,4 % (з 332 до 350) [4]. 

Неабияку роль у збільшені кількості страхових випадків відіграють умови праці, що 

створюються роботодавцями та власниками підприємств, їхнього усвідомлення цінності 

людського життя та здоров’я.  

Так, серед причин виробничого травматизму виокремлюють наступні. Організаційні 

причини, зокрема, відсутність або неякісне проведення навчання з питань охорони праці; 

відсутність контролю з боку уповноважених на це органів, не лише держави, але й самого 

підприємства; порушення вимог інструкцій, правил, норм, стандартів. Технічні причини, до 

яких належать несправність виробничого устаткування, недосконалість технологічних 

процесів; конструктивні недоліки устаткування. Психофізіологічні причини: помилкові дії 

внаслідок втоми працівника через надмірну важкість і напруженість роботи; монотонність 

праці; приховані хвороби працівників; необережність. Санітарно-гігієнічні причини включають 

у себе недостатнє чи нераціональне освітлення; підвищені рівні шуму, вібрації; незадовільні 

мікрокліматичні умови; наявність різноманітних випромінювань вище допустимих значень; 

порушення правил особистої гігієни [5, c. 168–170]. 
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Статистичні дані Фонду соціального страхування України вказують на те, що 

найчастіше причинами нещасних випадків стають організаційні – на них припадає 66,8 

%.Через психофізіологічні причини сталося 20,9 % нещасні випадки, а через технічні причини 

– 12,3 % [4]. 

Так чи інакше, однією з основних причин травматизму в Україні є фактор 

недостатнього забезпечення засобами колективного та індивідуального захисту. 

Незадовільний стан забезпечення цими засобами обґрунтовується нестачею коштів, а також 

ставленням значної частини роботодавців до питань охорони праці як до другорядних, які 

фінансуються за залишковим принципом [6, c. 148–149].  

Важко не погодитись із думкою Д. В. Зеркалова, який зазначає, що запобігання 

виробничому травматизму, як явищу, не може бути забезпечено реалізацією одиничного 

заходу. Для цього необхідно лише комплексний підхід, а саме: техніки і технології 

виробництва (безпека виробництва); системи організації і управління виробництвом 

(організація безпеки); ергономіки і психології праці (психологія безпеки); економіки 

виробництва (економіка охорони праці); чинної законодавчої бази охорони праці. Дійсний 

стан безпеки праці у виробничих системах визначається частотою, повторюваністю і вагою 

небезпечних ситуацій, що виникають у процесі праці, а також часом їх існування і кількістю 

людей, що підпадають під їх влив.  Саме тому керівник виробництва повинен уміти вчасно 

виявити або розпізнати небезпечний і/або шкідливий виробничий фактор і прийняти 

обґрунтоване рішення для його профілактики чи усунення. В умовах сучасного виробництва 

вирішення проблеми забезпечення безпеки праці полягає в реалізації принципу управління 

безпекою праці як однієї із складових поняття «якість життя людини», а також у визначенні 

рівня допустимого ризику як інтегрального критерію досягнутого рівня техніки, технології, 

організації і управління виробництвом [7]. 

Підсумовуючи, треба зазначити, що проблема виробничого травматизму була і 

залишається актуальною для України, через те, що соціально-економічний стан країни є 

вкрай низьким. Вирішення зазначеної проблеми потребує постійної взаємодії та співпраці 

між державою, роботодавцями та працівниками. 
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Вирішення прибережними державами спірних питань в сфері морської 

делімітації у Міжнародному Суді ООН та міжнародних арбітражах є нормальною і 

поширеною практикою [1]. Міжнародні судові й арбітражні рішення щодо 

розмежування морських просторів між протилежними або суміжними державами 

поглиблюють розуміння принципів та норм морської делімітації і суттєво впливають 

на міждержавну практику [2, с. 42; 6].  

Метою цього дослідження є встановлення методології морської делімітації на 

прикладі конкретного судового рішення.  

16 вересня 2004 р. Румунія ініціювала розгляд справи у Міжнародному Суді 

ООН проти України стосовно «встановлення єдиного морського кордону між двома 

державами в Чорному морі, що розмежовує континентальний шельф і виключні 

економічні зони, які їм належать». Румунія просила Міжнародний Суд ООН 

«встановити відповідно до міжнародного права, особливо згідно з критеріями, 

зафіксованими у статті 4 Додаткової угоди до Договору про відносини добросусідства 



 

 

                            ІМПЕРАТИВИ РОЗВИТКУ ПРАВА ТА ДЕРЖАВИ        ІІ (ХІІІ) ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

  

 
33 

і співробітництва між Україною та Румунією від 2 червня 1997 р., єдиний морський 

кордон між континентальним шельфом і виключною економічною зонами двох 

держав у Чорному морі» [3, с. 6].  

На думку фахівців-міжнародників (В. Василенко, І. Караман), в результаті 

завершення суперечки в Міжнародному Суді ООН Україна нічого не втратила. Лінія 

морського кордону, що визначено в рішенні від 3 лютого 2009 р. (за рішення судді 

проголосували одноголосно), практично збігається з радянською компромісною 

«лінією запиту», яку ще в 1987 р. СРСР пропонував Румунії як можливу лінію 

розмежування спірного району в Чорному морі (переговори між СРСР і Румунією 

проходили в період з 1967 р. до 1987 р.). І. Караман пояснює, що завищена запитна 

лінія України була «амбітної» і представлена українською стороною для того, щоб 

збільшити свої шанси на успішний результат розгляду справи в Суді [4, с. 527]. У 

своєму рішенні Суд підтвердив право українського острова Зміїний на 12-мильну 

зону територіального моря навколо його берегів, однак не врахував його узбережжя, 

в процесі побудови лінії делімітації. 

Для доктрини міжнародного права справа «Romania v. Ukraine» привертає до 

себе увагу зверненням Міжнародного Суду ООН до аналізу методології морської 

делімітації. Суд зазначив, що розв’язання делімітаційного спору має відбуватися за 

відповідними стадіями [3, с. 37]. 

Вперше ці стадії дістали свого обґрунтування у справі делімітації 

континентального шельфу між Лівією і Мальтою (Libya v. Malta Continental Shelf Case, 

1985). Спочатку Суд встановлює тимчасову лінію делімітації, використовуючи 

геометричні методи, що найбільш придатні в умовах географії району делімітації. За 

умов делімітації між двома суміжними узбережжями, тимчасовою лінією є 

еквідистанційна лінія (рівновіддалена), якщо об’єктивні обставини конкретної справи 

не вказують на її недоцільність.  

Після І Світової війни багато науковців займалися вирішенням проблеми 

геометричної побудови еквідистанційної лінії. Остаточно це вдалося здійснити 

англійському юристу С. Богсу, котрий дав визначення методу «практичного втілення 

принципу еквідистанції», як такому, що встановлює проходження «лінії, кожна точка 

якої є рівновіддаленою від найближчих точок на протилежних берегах». Він 

стверджував, що тільки така лінія є придатною для розмежування будь-яких 

морських районів [5, с. 588]. Під час побудови тимчасової лінії, Суд в рамках своїх 

повноважень,  може обирати так звані вихідні точки, беручи до уваги думку обох 
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сторін. Особливо потрібно враховувати, що географія району делімітації і 

розташування найбільш виступаючих у море вихідних точок двох сторін має 

відбитися на траєкторії проходження тимчасової лінії [2, с. 42]. 

Відповідно до міжнародної судової юриспруденції в сфері морської делімітації, 

що підтверджено в справі «Romania v. Ukraine», першою стадією делімітаційного 

процесу є встановлення тимчасової еквідистанційної лінії. Слід підкреслити, що на 

цій початковій стадії під час побудови такої лінії Суд не враховує відповідні 

релевантні обставини (доречні або значущі обставини, які мають відношення до 

справи), оскільки лінія встановлюється шляхом звичайної геометричної конструкції 

на підставі об’єктивних даних. Тому у справі «Romania v. Ukraine» Суд протягом 

першої стадії побудував тимчасову еквідистанційну лінію між суміжними 

узбережжями Румунії і України, яка в подальшому трансформується в серединну 

лінію між протилежними узбережжями сторін.  

Розташування остаточної лінії має відповідати вимогам принципу 

справедливості, тобто справедливому вирішенню спору між сторонами, що 

ґрунтується на положеннях статей 74 і 83 Конвенції ООН з морського права 1982 р. 

Враховуючи концепцію справедливості, Суд під час другої стадії повинен встановити 

фактори, які вимагають здійснити коректування тимчасової еквідистанційної лінії з 

метою досягнення справедливого результату. Суд також акцентував увагу на 

необхідності застосування методу «справедливі принципи/ релевантні обставини», 

оскільки для морських зон із «функціональною юрисдикцією» він може бути корисним 

для досягнення справедливого результату [3, с. 39].  

На фінальній (третій) стадії делімітаційного процесу, Суд має перевірити, що 

модифікована лінія (тимчасова еквідистанційна лінія, яка коректувалася з 

урахуванням релевантних обставин, або не зазнала такого коректування) не може 

призвести до несправедливого результату в наслідок диспропорції між 

співвідношенням довжини відповідних узбереж сторін і співвідношенням площ 

релевантних морських районів кожної держави (застосування так званого «тесту на 

диспропорційність») [2, с. 43].  

У справі «Romania v. Ukraine» Суд на підставі застосування «тесту на 

диспропорційність» встановив, що співвідношення релевантних берегів Румунії і 

України складає 1:2,8. В свою чергу співвідношення площ релевантних морських 

просторів у Чорному морі між Румунією і Україною Судом визначено 1:2,1. 

Враховуючи такі результати, Суд залишив без зміни тимчасову еквідистанційну лінію, 
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яку в рішенні Суду було визначено як остаточну лінію делімітації в спірному районі 

Чорного моря [2, с. 43]. 

Крім того, якщо враховувати правовий статус морських зон, які розмежував Суд, 

то Україна не позбулася жодного метра своєї державної морської території, оскільки 

район делімітації (76 тис. кв. км.) охоплював, в принципі, лише ті морські простори, 

де сторони мають певні суверенні права і функціональну юрисдикцію щодо 

діяльності економічного характеру (рибальство, розвідка і розробка мінеральних 

природних ресурсів морського дна і його надр, наукові дослідження, захист і 

збереження морського середовища тощо). До того ж, в цих зонах, всі інші держави 

мають права на свободу судноплавства, польотів, прокладки підводних кабелів і 

трубопроводів , як встановлено в Конвенції ООН з морського права 1982 р. [4, с. 527]. 

Висновок. Рішення Міжнародного Суду ООН по справі «Romania v. Ukraine» 

(2009) є справедливим і об’єктивно прийнятим, оскільки Суд застосовував методи і 

принципи морської делімітації, які вже стали звичаєвим правом у міжнародному праві 

та найбільш поширені, як у міждержавній, так і у міжнародній судовій практиці. Також, 

рішення є компромісним, бо жодна із сторін не отримала в повному обсязі того, чого 

вимагала. 
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В даній роботі ми розглядаємо особливості трудових взаємин при звільненні 

працівника за власним бажанням. 

Стаття 43 Конституції України забороняє примусову працю та надає 

можливість кожному заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на 

яку вільно погоджується [1]. 

Відносини працівника і роботодавця регламентуються Кодексом законів про 

працю України (КЗпП), який визначає і регулює всі аспекти трудової діяльності. КЗпП 

є правовим інструментом для реалізації громадянином України свого права на 

працю, на відпочинок, а також інших конституційних прав [2]. 

Законодавство про працю України забезпечує право вільного вибору місця 

роботи, роду занять, а також безперешкодного переходу на будь-яку іншу роботу. 

Тобто в установленому законом порядку працівник з власної ініціативи вправі 

припинити трудові відносини з одним роботодавцем, після чого працевлаштуватися 

до іншого або займатися іншими видами діяльності. 

На сьогодні в Україні склалася ситуація за якої залишити поточне місце роботи 

хотів би кожен десятий працівник. Найбільш популярні причини для звільнення 

українських робітників: низька заробітна платня, відсутність перспектив кар’єрного 

зростання, конфлікти з керівництвом і неможливість саморозвитку [6]. 

Найчастіше в практиці має місце звільнення працівника за його власним 

бажанням. В юридичній літературі розірвання трудового договору укладеного на 

невизначений строк, з ініціативи працівника, найчастіше називають звільнення за 

власним бажанням. Воно відбувається на підставі статті 38 КЗпП [2]. Суть цієї 

підстави розірвання трудового договору полягає в тому, що за наявності бажання 

працівника припинити трудові відносини з конкретним роботодавцем останній 

зобов’язаний в установленому трудовим законодавством порядку звільнити цього  
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працівника незалежно від незаінтересованості самого роботодавця в такому 

звільненні чи від будь-яких інших обставин.  

Тобто, право на звільнення за власним бажанням за загальним правилом 

мають усі без винятку працівники, незалежно від посад, які вони обіймають, та сфери 

їхньої діяльності [3]. 

Звільнення з роботи працівника за власним бажанням регулюється статтею 38 

Кодексу законів про працю України. Працівник має право розірвати трудовий договір, 

укладений на невизначений строк, попередивши про це роботодавця письмово (у 

заяві) за два тижні [2]. 

У заяві про намір звільнення працівник не зобов’язаний вказувати причини 

звільнення. Заява про звільнення може бути подана як у період роботи, враховуючи і 

час випробування, так і при відсутності на роботі, наприклад у період відпустки чи 

тимчасової непрацездатності [5]. 

Протягом двотижневого строку попередження трудовий договір зберігає свою 

силу для обох сторін. Роботодавець не має права звільнити працівника раніше 

вказаного у заяві строку, якщо про це працівник не просить, але може видати наказ 

про звільнення за заявою працівника до закінчення вказаного в ній строку 

попередження, вказавши дату звільнення, визначену працівником. 

До закінчення двотижневого строку, працівник також не має права самовільно 

залишити роботу, оскільки це дає право роботодавцеві  розірвати трудовий договір 

за своєю ініціативою, як за прогул без поважних причин. Інші порушення  трудової 

дисципліни з боку працівника протягом двотижневого попередження також можуть 

стати підставою для розірвання трудового договору з ініціативи  роботодавця чи 

застосування до працівника інших заходів дисциплінарного впливу.  

Останнім днем роботи, тобто днем звільнення при розірванні трудового 

договору за ініціативою працівника, є той день тижня, у який працівник попередив 

про це роботодавця письмово [5]. 

У разі, якщо заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням 

мотивована неможливістю продовжувати роботу(зарахуванням в навчальний заклад, 

переїзд в іншу місцевість, вихід на пенсію, вагітність, догляд за дитиною до 

досягнення нею 14-річного віку та ін.), роботодавець зобов’язаний провести 

звільнення відповідно до вимог ст. 38 КЗпП України в термін, про який просить 

працівник [2]. 
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Працівник також має право у визначений строк розірвати трудовий договір за 

власним бажанням, якщо роботодавець не виконує законодавства про працю, умови 

колективного договору чи трудового договору.  

При цьому роботодавець згідно ст. 44 КЗпП зобов’язаний виплатити 

працівникові вихідну допомогу в розмірі, передбаченому колективним договором, але 

не менше тримісячного середнього заробітку [2]. 

Водночас працівникові надається право відкликати раніше подану заяву про 

звільнення до закінчення строку попередження.  

Однак на практиці бувають випадки, коли після закінчення строку 

попередження про звільнення працівник продовжує працювати і не вимагає 

розірвання трудового договору. У такому разі роботодавець не вправі звільнити його 

за поданою раніше заявою. Це правило діє лише тоді, коли на робоче місце не 

запрошено іншого працівника, якому відповідно до законодавства не може бути 

відмовлено в укладанні трудового договору. 

Після закінчення строку попередження про звільнення за власним бажанням 

працівник має право припинити роботу. У цьому випадку трудовий договір 

вважається розірваним з моменту припинення роботи, а не з дня видання 

роботодавцем наказу про звільнення [5]. 

Якщо затримка видання наказу, а відповідно й видачі належно оформленої 

трудової книжки, призвели до вимушеного прогулу, то час вимушеного прогулу на 

певну кількість днів затримки продовжує перебування в трудових відносинах з даним 

роботодавцем [5]. 

Згідно зі ст.3 Закону України «Про відпустки» за бажанням працівника, у разі 

його звільнення, йому має бути надано невикористану відпустку із звільненням в 

останній день відпустки [4]. Отже, згідно з цією нормою, працівник може одночасно з 

заявою про звільнення за власним бажанням подати заяву про надання йому 

невикористаної відпустки або її частини. Причому, у цьому випадку днем звільнення 

буде останній день відпустки, навіть, якщо  цей день буде поза межами  

встановленого у ст. 38 КЗпП двотижневого терміну попередження про наступне 

звільнення. Але у такому разі право повернутися на роботу і відкликати заяву про 

звільнення такий працівник має лише протягом строку попередження. Якщо цей 

строк закінчився і працівник не скасував подану ним заяву про звільнення, він буде 

вважатися таким, що залишив роботу і втратив право на повернення до роботи після 

закінчення відпустки. Більше того, у цьому випадку допустимо видати працівникові 
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трудову книжку та провести з ним розрахунок не у формальний день звільнення, а в 

останній день роботи [5 ]. 

На відміну від вільного розірвання трудового договору на невизначений строк, 

строковий трудовий договір згідно ст. 39 КЗпП може бути розірваний на вимогу 

працівника лише за наявності для цього поважних причин: 1) хвороби чи інвалідності 

працівника, що перешкоджають продовженню ним роботи згідно з трудовим 

договором. [2]. А також за наявності інших поважних причин, зазначених у ст. 38 

КЗпП.  

Залишення працівником роботи за строковим договором без поважних причин 

вважається порушенням трудових обов’язків і може потягти звільнення, але вже з 

ініціативи роботодавця. Існують певні особливості щодо дострокового розірвання з 

ініціативи працівника сезонних і тимчасових договорів [5]. 

Отже, підсумовуючи вищенаведене, вважаємо, що знання працівником 

основних положень КЗпП – необхідна умова виключення помилкових дій, 

непорозумінь та інших несподіваних ситуацій у процесі трудових взаємин при 

звільненні працівника за власним бажанням. А от відмова роботодавця звільнити 

працівника з роботи за власним бажанням суперечить законодавству. 
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В даній роботі ми досліджуємо та аналізуємо одне з актуальних питань в 

трудових відносинах – право працівників на відпустку. 

Право кожного, хто працює, на відпочинок проголошено статтею 24 Загальної 

декларації прав, людини [1] та статтею 7 Міжнародного пакту про економічні, 

соціальні і культурні права [2]. 

Право працівників на відпочинок шляхом надання їм відпустки закріплено у 

статті 45 Конституції України [3]. 

Державні гарантії та відносини, пов’язані з відпусткою також регулюються 

Законом України «Про відпустки», Кодексом законів про працю України, іншими 

законами та нормативно-правовими актами України.  

Так, Законом України «Про відпустки» (далі – Закон) встановлено державні 

гарантії права на відпустки, умови, тривалість і порядок надання їх працівникам для 

відновлення працездатності, зміцнення здоров’я, а також для виховання дітей, 

задоволення власних життєво важливих потреб та інтересів, всебічного розвитку 

особи [4 ]. 

Відпустка – це найтриваліший вид часу відпочинку, який передбачає 

тимчасове оплачуване або безоплатне звільнення роботодавцем працівника від 

виконання трудових обов’язків протягом встановленої законом або угодою сторін, 

але не меншої ніж встановлена законом, кількості календарних днів із збереженням 

за працівником місця роботи на цей період [5]. 

Право на відпустку відповідно до ст. 2 Закону про відпустки мають громадяни 

України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, 

організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої 

незалежності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи, а також  

працівники-сумісники [4 ]. 
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Іноземні громадяни та особи без громадянства, які працюють в Україні на 

загальних підставах, мають право на відпустку нарівні з громадянами України [5]. 

Особи, які працюють за договором підряду або іншими договорами цивільно-

правового характеру, за авторським чи видавничим договором, не набувають статусу 

працівника, а тому права на відпустку не мають [5 ]. 

Стаття 4 Закону про відпустки визначає такі види відпусток: 

1) щорічні відпустки; 

- основна відпустка; 

- додаткова відпустка за роботу із шкідливими та важкими умовами праці; 

- додаткова відпустка за особливий характер праці; 

- інші додаткові відпустки у зв’язку з навчанням; 

2) додаткові відпустки у зв’язку з навчанням; 

3) творча відпустка; 

4) соціальні відпустки: 

- відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами; 

- відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; 

- додаткова відпустка працівникам, які мають дітей; 

5) відпустка без збереження заробітної плати. Законодавством, колективним 

договором, угодою та трудовим договором можуть встановлюватись інші види 

відпусток [4 ]. 

Слід зазначити, що не всі перелічені види відпусток можна віднести до часу 

відпочинку. Вбачається, що часом відпочинку слід вважати щорічні оплачувані 

відпустки та в окремих випадках відпустки без збереження заробітної плати. Адже 

основне призначення часу відпочинку – це відновлення працівником своїх 

виробничих сил для подальшої продуктивної праці, хоча цей час може бути 

використаний працівником на його розсуд [5 ]. 

Громадянам, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, 

установами, організаціями незалежно від форм власності, видів діяльності та 

галузевої приналежності , а також тим, хто працює за трудовим договором у фізичної 

особи, надаються щорічні (основна та додаткові) відпустки із збереженням на їх 

період місця роботи (посади) і заробітної плати [5]. 

Право працівників на щорічну відпуску не залежить від місця та умов роботи, 

виконуваної трудової функції, строку трудового договору, категорії працівників. Але 
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від цих обставин залежить тривалість щорічної відпустки, яка надається 

працівникові[]. 

Стаття 6 Закону про відпустки передбачає, що щорічна основна відпустка для 

загального кола працівників надається тривалістю не менше як 24 календарних дні 

за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового 

договору. Для деяких категорій працівників основна щорічна відпустка 

законодавством встановлюється і більшої тривалості [4]. 

Порядок і умови надання щорічних відпусток визначені статтями 10–12 Закону 

про відпустки. Щорічна додаткова відпустка надається понад щорічну основну 

відпустку за однією підставою, обраною працівником [ 4 ]. 

Загальна тривалість щорічних основної та додаткової відпусток не може 

перевищувати 59 календарних днів, а для працівників, зайнятих на підземних 

гірничих роботах – 69 календарних днів.  

Щорічні основна та додаткова відпустки надаються працівникові з таким 

розрахунком, щоб вони були використані, як правило, до закінчення робочого року.  

Право працівника на щорічні основну та додаткові відпустки повної тривалості 

у перший рік роботи настає після закінчення шести місяців безперервної роботи на 

даному підприємстві. Чинне законодавство передбачає виняткові випадки, коли 

щорічні відпустки певної тривалості надаються до настання шестимісячного терміну 

безперервної роботи на даному підприємств за бажанням працівника [5]. 

Щорічні відпустки за другий та наступні роки можуть бути надані працівникові в 

будь-який час відповідного робочого року.  

Черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються 

роботодавцем за погодженням з профспілковим чи іншим уповноваженим на 

представництво трудовим колективом органом, і доводиться до відома всіх 

працівників. При складанні таких графіків повинні враховуватись як інтереси 

виробництва, так і особисті інтереси працівників та можливості для її відпочинку. 

Конкретний період надання щорічних відпусток узгоджується між працівником і 

роботодавцем, який зобов’язаний повідомити працівника про дату початку відпустки 

не пізніше, як за два тижні до встановленого графіком терміну. Але для певних 

категорій працівників за їх бажанням відпустка надається в зручний для них час [ 5 ]. 

Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох 

років підряд, а також ненадання їх протягом робочого року особам віком до 
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вісімнадцяти років та працівникам, які мають право на щорічні додаткові відпустки за 

роботу із шкідливими і важкими умовами чи з особливим характером роботи.  

Щорічну відпустку на прохання працівника можу бути поділено на частини 

будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не 

менше 14 календарних днів.  

Відкликання із щорічної відпустки допускається за згодою працівника лише для 

відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, 

для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна 

підприємства та в інших випадках, передбачених законодавством.  

Заробітна плата працівникам за час відпустки виплачується не пізніше, ніж за 

три дні до її початку[5]. 

Відповідно до статті 24 Закону про відпустки на бажання працівника частина 

щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією. При цьому тривалість 

щорічної та додаткової відпусток, що надаються працівникові, не повинна бути 

меншою 24 календарних днів. Особам, віком до вісімнадцяти років заміна всіх видів 

відпусток грошовою компенсацією не допускається [4]. 

У разі звільнення працівника, йому виплачується грошова компенсація за всі 

невикористані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, 

які мають дітей [ 4 ].  

Отже, кожен, хто працює за трудовим договором , має право на відпочинок. 

Питання про надання щорічної відпустки знаходиться в компетенції роботодавця. 

Ненадання щорічних відпусток у визначений законодавством термін являється 

грубим порушенням законодавства про працю України, за що роботодавець може 

бути притягнутий до адміністративної та кримінальної відповідальності.  
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Актуальність теми дослідження полягає в тому, що судова влада займає 

особливе місце в системі державної влади, її взаємодія з іншими владними гілками 

здійснюється на основі «механізму стримувань і противаг», зокрема, органи 

законодавчої влади (Верховна Рада України) впливає на суди, створюючи для них 

законодавчу базу діяльності. З іншого боку, Конституційний Суд України наглядає 

за конституційністю законів, прийнятих парламентом України, суди загальної 

юрисдикції можуть скасовувати суперечливі Конституції та законам України акти 

органів державного управління, розглядати скарги громадян на незаконні рішення, 

дії чи бездіяльність органів управління тощо. 

Метою дослідження є розгляд феномену судової влади через призму поняття 

«державна влада».  

Соціальна влада існує там, де є усталені об’єднання людей: у сім’ї, 

виробничих колективах, державі, тобто там, де існують дійсні можливості впливати 

на поведінку людей за допомогою яких-небудь засобів. Динаміка розвитку будь-якої 

організованої спільності людей є боротьбою між владою і хаосом.  

Соціальна, а отже публічна, влада – відносини між людьми з приводу 

організації їх спільної діяльності, вироблення та здійснення спільної для даного 

соціального колективу волі. Вона існує у двох проявах: державна влада та 

муніципальна влада – влада органів місцевого самоврядування. Для обох форм 

притаманні такі ознаки: спрямованість на виконання суспільних завдань і функцій; 

інституційний характер, тобто функціонування через відповідні публічні інститути 

(органи публічної влади); легітимність; відособленість апарату, що здійснює цю 
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владу, від населення; об’єднання підвладних за територіальною ознакою; 

загальність, тобто охоплення владою всіх осіб на відповідній території; 

безперервність функціонування (за наявності окремих тимчасових органів); 

універсальність, тобто спрямованість на вирішення усіх справ суспільного значення; 

обов’язковість владних рішень для всіх суб’єктів на відповідній території; 

функціонування у правових формах (нормотворчій, установчій, правозастосовчій, 

контрольній та інтерпретаційній), тобто діяльність за законодавчо встановленою 

процедурою та оформлення владних рішень правовими актами; можливість 

використання передбачених законодавством засобів примусу для реалізації своїх 

рішень; право встановлювати й стягувати загальнообов’язкові податки та збори з 

населення; самостійне формування бюджету [2, с. 33– 34; 4]. 

Загалом, державна влада – це особливий різновид соціальної влади, а саме 

вища форма політичної влади, що спирається на спеціальний управлінсько-владний 

апарат і володіє монопольним правом на видання законів, інших розпоряджень і 

актів, обов’язкових для всього населення визначеної кордонами території. 

Щодо політичної влади, то це – публічні, вольові відносини, що утворюються 

між суб’єктами політичної системи суспільства на основі політичних і правових норм. 

По-перше, «політична влада» і «державна влада» – поняття тотожні, оскільки 

політична влада походить від держави і здійснюється за її прямої або 

опосередкованої участі. 

По-друге, «політична влада» і «державна влада» – поняття не тотожні, однак 

усяка державна влада є політичною. Дійсно, політична влада нерозривно пов’язана з 

владою державною, знаходить у ній своє продовження [2, с. 34]. 

Принцип розподілу державної влади на законодавчу, виконавчу та судову 

називається системою «стримувань і противаг». Під час створення Конституції США, 

Дж. Вашингтон, Дж. Медісон та інші, на основі теорії розподілу державної влади 

філософів, Ш.-Л. Монтеск’є та Дж. Локка, розробили нову теорію розподілу держаної 

влади, де судова влада стала повноправною гілкою. Цей принцип виключає 

привласнення державної влади однією особою чи органом [2, с. 95-96; 3, с. 19].  

В Україні державна влада здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, 

виконавчу та судову владу. Відповідно механізму «стримувань і противаг» 

законодавча влада стримує виконавчу, оскільки остання не може виходити за межі 

ухвалених парламентом законів. Парламент формує або бере участь у формуванні 

уряду, здійснює контроль за його діяльністю. У свою чергу, виконавча влада 
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наділяється правами законодавчої ініціативи. Органи судової влади захищають 

людину від протиправних дій із боку державних інстанцій. Крім того, Конституційний 

Суд України може стримувати як законодавчу, так і виконавчу гілки влади шляхом 

визнання їх актів неконституційними, що тягне за собою припинення їх дії [1, ст. 6].  

Судова влада в Україні – це представлена системою судових органів, 

самостійна і незалежна гілка державної влади, яка функціонує для здійснення 

конституційного, кримінального, цивільного, господарського, адміністративного 

правосуддя. Вона за своїми властивостями є державною з усіма належними владі 

атрибутами й чітко визначеною компетенцією. Судова влада здійснюється на 

професійній основі в певних організаційних і процесуальних формах, установлених у 

законі. 

Слід зауважити, що судова гілка влади самостійно через специфічні органи 

(суди) здійснює свої передбачені законом повноваження, втручання в її діяльність з 

боку інших гілок влади є недопустимим. Незалежність судової влади та її 

рівноправність з іншими гілками влади є ознаками правової держави. За своєю 

функціональною діяльністю судова гілка влади покликана здійснювати неупереджене 

правосуддя. 

Систему судових органів України становлять Конституційний Суд України і 

суди загальної юрисдикції. Конституційний Суд України не належить до судів 

загальної юрисдикції.  

Система судів загальної юрисдикції: місцеві суди; апеляційні суди; Верховний 

Суд України. Найвищим судовим органом у цій системі судоустрою є Верховний Суд. 

Відповідно до закону можуть діяти вищі спеціалізовані суди. 

Єдність системи судів загальної юрисдикції забезпечується: єдиними засадами 

організації та діяльності суддів; єдиним статусом суддів; обов'язковістю для всіх 

суддів правил судочинства; гарантуванням Верховним Судом однакового 

застосування судами норм матеріального права; обов'язковістю виконання на 

території України судових рішень тощо [5]. 

У висновку можна сказати, що положення судової гілки певною мірою є 

суперечливим. Оскільки, з одного боку, це досить сильна гілка влади-- лише вона 

може здійснювати такі заходи, які не в змозі здійснювати ані законодавча, ані 

виконавча влада. З іншого боку, це дуже слабка гілка влади, бо вона не може 

самостійно реалізувати жодного свого рішення. Для цього необхідні відповідні дії 

виконавчої влади. Тобто незалежність і самостійність судової влади має відносний 
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характер, адже вона дуже тісно пов’язана як із законодавчою, так із виконавчою 

владою. 
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В даній роботі ми досліджуємо та аналізуємо одну з актуальних проблем в 

трудових відносинах – регулювання робочого часу. Ст. 43 Конституції України 

гарантує право людини заробляти на життя тією працею, яку вона сама обирає і на 

яку погоджується, і забороняє використовувати примусову працю [1]. Ми розглянемо 

питання визначення чинним законодавством поняття, режиму та обліку робочого 

часу. 

Ст. 45 Конституції України гарантує працівникові встановлену законом 

тривалість робочого часу [1]. Тобто законодавством про працю встановлена певна 

межа тривалості робочого часу, яка не може бути збільшена у локальних нормах, 

якими в більшості випадків здійснюється регулювання тривалості робочого часу на 

конкретних підприємствах, в установах, організаціях [3]. Поняття робочого часу на 



 

 

                            ІМПЕРАТИВИ РОЗВИТКУ ПРАВА ТА ДЕРЖАВИ        ІІ (ХІІІ) ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

  

 
48 

побутовому рівні зрозуміло кожному – це час, протягом якого потрібно виконувати 

роботу, згідно з трудовим договором чи чинним законодавством.  

Поряд із загальним поняттям робочого часу в законодавстві здійснюється 

його розмежування на окремі види: нормований і ненормований.   

Нормований робочий час у свою чергу поділяється на: робочий час 

нормальної тривалості, скорочений робочий час і неповний робочий час. 

Нормальна тривалість робочого часу встановлюється для загального кола 

працівників і не може перевищувати 40 годин на тиждень. Але при укладанні 

колективного договору підприємства і організації можуть встановлювати і меншу 

норму тривалості робочого часу (ст. 50 КЗпП України) [2].  

Відповідно до ст. 51 КЗпП України скорочена, у порівнянні з нормальною, 

тривалість робочого часу встановлюється залежно від суб’єктів трудових 

правовідносин або від умов праці. За угодою між працівником і роботодавцем може 

встановлюватися як при прийнятті на роботу, так і згодом не повний робочий день 

або неповний робочий тиждень [3]. 

Поряд з нормованим робочим днем в окремих випадках відповідно до 

законодавства застосовується ненормований, тобто понад встановлений 

нормальний або скорочений робочий день без додаткової оплати. Особливість 

роботи працівників з ненормованим робочим днем полягає в тому, що тривалість їх 

праці понад встановлений законодавством час обмежена не кількістю годин, а 

колом функціональних обов’язків [3]. 

В трудових відносинах вважливе значення має питання про режим та види 

обліку робочого часу. Щоб уникнути дискримінації працівників і працедавців чинне 

трудове законодавство пропонує різні режими робочого часу. Під режимом 

робочого часу розуміється розподіл норми робочого часу протягом конкретного 

календарного періоду. До елементів режиму роботи відноситься структура 

робочого тижню, час початку і закінчення роботи, час і тривалість перерв у роботі, 

а також графіки змінності робіт та інші. 

Режим робочого часу не може бути єдиним для всіх підприємств. установ, 

організацій. Він залежить від характеру виробництва, тривалості робочого часу, 

категорії працюючих, конкретних умов діяльності виробництва тощо. Конкретні 

режими роботи встановлюються самими підприємствами, установами. 

Організаціями і закріплюються в таких правових формах, як колективний договір, 

правила внутрішнього трудового розпорядку [4].   
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Відповідно до чинного законодавства практикою відпрацьовані види 

робочого часу: поденний (звичайний) і підсумковий. При поденному обліку робочий 

час підраховується протягом кожного робочого дня відповідно до табеля прибуття 

на роботу і залишення роботи працівником. Поденний облік застосовується при 

однаковій тривалості робочого часу. 

В процесі дослідження норм тривалості робочого часу як гарантії захисту 

права працівника на життя важливим є питання підсумованого обліку робочого 

часу. На безперервно діючих підприємствах і установах організаціях, а також на 

окремих виробництвах і деяких видах робіт, де за умовами виробництва (роботи) 

не може бути додержана встановлена для даної категорії працівників щоденна або 

щотижнева тривалість робочого часу, допускається за погодженням з 

профспілковим органом запровадження підсумкового обліку робочого часу з тим, 

щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала нормального 

числа робочого годин [3]. 

Трудове законодавство (ст. 54 КЗпП України) передбачає нормування 

роботи в нічний час. Нічним вважається час, з 10 години вечора до 6 години ранку. 

В цей час тривалість роботи (зміни) для працівників з нормальною тривалістю 

робочого часу скорочується на одну годину. Тривалість нічної роботи зрівнюється з 

денною в тих випадках, коли це необхідно за умовами виробництва, зокрема в 

безперервних виробництвах, а також на змінних роботах при шестиденному 

робочому тижні з одним вихідним днем [4]. При цьому наголос потрібно зробити 

саме на рівномірності зміни робочого часу та часу відпочинку. Нормальне 

відновлення працездатності, фізичного та психічного здоров’я працівника за 

постійної зміни тривалості роботи та відпочинку взагалі є неможливим. Існують 

певні особливості використані робочого часу при вахтовому методі організації 

методу робіт.  

У використанні часу вважливе значення має режим робочого часу. Від того 

на скільки раціонально і правильно на підприємстві, в установі, організації 

чергується праця та відпочинок залежить зростання продуктивності праці й 

інтенсивності виробництва .  

В той же час існують певні недоліки в регулюванні даного питання. 

Підсумовуючи вищенаведене вважаємо, що з метою захисту права 

працівника в контексті робочого часу слід звести роль законодавчого регулювання 

цього питання до встановлення та забезпечення мінімальних гарантій для 
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працівника, для нормальної його життєдіяльності та реалізації трудової функції. А 

також необхідним є застосування більш імперативного регулювання тривалості 

роботи та обліку робочого час. 
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За сучасних умов актуальним є дослідження, що стосуються критеріїв 

патентоздатності об’єктів патентного права оскільки існуючі підходи в оцінці цих 

критеріїв судово-експертною практикою та експертною діяльністю ДП «Український 

інститут промислової власності» (далі – Установа) можуть привести до різних 

висновків щодо законності надання правової охорони винаходам, корисним моделям 

та промисловим зразкам. 

Слід зауважити, що окремі питання захисту прав на об’єкти патентного права 

відображено у напрацюваннях таких авторів, як Ч. Н. Азімов, Ю. Л. Бошицький, В. І. 

Жуков, Ю. М. Капіца, В. Є. Макода, О. М. Мельник, О. А. Підпригора, О. О. 

Підпригора, Р. Б. Шишка. Разом із тим, необхідність гармонізації національного 

законодавства, визначення практичних аспектів судового захисту об’єктів патентного 
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права зумовлює актуальність проведення подальших досліджень із вдосконалення 

критеріїв патентоздатності об’єктів патентного права в Україні. 

Основними завданнями охорони об’єктів патентного права, як складової  

інтелектуальної власності є захист її від протиправних дій з боку третіх осіб. До 

об’єктів патентного права відносять винаходи, корисні моделі і промислові зразки, 

яким надається правова охорона, що не суперечить суспільним інтересам, 

принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності [1].  

Визначення поняття «патентоздатність» (патентоспроможність) можна знайти 

в юридичній енциклопедії, яка визначає його як сукупність юридичних властивостей 

технічного рішення, без наявності яких воно не може бути визнане винаходом, 

корисною моделлю, промисловим зразком, сортом рослини чи будь яким іншим 

науково-технічним нововведенням і відповідно отримати правову охорону [2, с. 720]. 

Відповідно до ч. 1 ст. 459 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) [3] критерієм 

придатності винаходу для набуття права інтелектуальної власності на нього є 

новизна, винахідницький рівень та промислова придатність. Критеріями придатності 

корисної моделі за  ч.1 ст.460 ЦКУ є новизна та винахідницький рівень. Згідно статті 

461 ЦКУ, статті 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» [4], 

критерієм придатності промислового зразка для набуття права інтелектуальної 

власності на нього є його новизна. Аналогічний критерій патентоздатності 

промислового зразка передбачено і в Угоді про торговельні аспекти права 

інтелектуальної власності, відповідно до статті 25 якої охорона надається незалежно 

створеним новим та оригінальним промисловим зразкам. Зразки не є новими та 

оригінальними, якщо вони суттєво не відрізняються від вже відомих зразків або від 

комбінацій їх характерних рис.  

Таким чином, основною умовою охороноздатності об’єктів патентного права, 

встановленої у законодавстві України, є новизна, винахідницький рівень та 

промислова придатність. Однак до різних об’єктів вони застосовуються не у 

сукупності, а відповідно до особливостей кожного. 

Об’єкт патентного права визнається новим, якщо він не є частиною рівня 

техніки, який включає всі відомості, що стали загальнодоступними в світі до дати 

подання заявки до Відомства або до дати її пріоритету, якщо заявник 

скористається правом на пріоритет попередньої заявки на такий самий винахід. 

Законом встановлюється принцип світової новизни. 
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Під «загальнодоступними» необхідно розуміти відомості, розповсюдження 

яких не обмежено, наприклад, грифом «секретно» тощо. Необхідно мати на увазі, 

що новизну можуть порочити всі заявки, що подані до Відомства за умови більш 

раннього пріоритету, незважаючи на те, що ці документи не можуть бути віднесені 

до категорії загальнодоступних. 

Об’єкт патентного права має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не 

випливає з рівня техніки, тобто не виявлені рішення, які мають ознаки, що 

збігаються з відрізняючими ознаками заявленого об’єкту, або якщо такі рішення 

виявлені, але не підтверджена відомість впливу відрізняючих ознак заявленого 

винаходу на технічний результат, вказаний заявником у заявці. 

Будь-який винахід можна охарактеризувати деякою сукупністю суттєвих 

ознак, кожна з яких необхідна, а всі разом є достатніми для досягнення технічного 

результату, який забезпечує винахід. 

Промислова придатність – це можливість використання пропозиції (новації) 

в промисловості, сільському господарстві в інших сферах людської діяльності. 

Основне значення вимоги промислової придатності полягає в можливості 

реалізації рішення, що заявляється, у вигляді конкретного матеріального засобу 

виробництва. 

Промисловий зразок  визнається  оригінальним,  якщо  заявлені форма, 

рисунок, розфарбовування або їх поєднання для фахівця в цій галузі не є явними 

при їх зоровому сприйнятті та оцінці . 

Процедура визначення відповідності заявленого винаходу умові 

патентоздатності – «новизна» викладена в Законі України «Про охорону прав на 

винаходи (корисні моделі)» (далі – Закон) [5] та у Правилах розгляду заявки на 

винахід та заявки на корисну модель. Якщо до дати подання заявки (заявленого 

пріоритету), з рівня техніки було відоме технічне рішення, якому притаманна 

кожна ознака формули винаходу, що заявляється, то такий винахід не є новим [6]. 

У Методичних рекомендаціях з окремих питань проведення експертизи заявки 

на винахід (корисну модель) у випадку проведення Установою експертизи 

запатентованої корисної моделі на відповідність умові патентоздатності 

«новизна» будуть досліджуватись відомі з рівня техніки технічні рішення, яким 

притаманні як ідентичні так і еквівалентні ознаки [7]. 
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Відповідно до п. (а) ч.1 ст.33 Закону патент може бути визнано в судовому 

порядку недійсним повністю або частково в разі невідповідності запатентованого 

винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені ст. 7 Закону. 

У такому разі дослідження щодо відповідності винаходу (корисної моделі) 

умовам патентоздатності «новизна» буде здійснюватися в межах проведення 

судової експертизи за ухвалою суду відповідно до Методики проведення судової 

експертизи, пов’язаної з винаходами (корисними моделями) [8]. Із аналізу розділу 

4.4. зазначеної Методики випливає, що для корисних моделей при перевірці на 

відповідність умові патентоздатності «новизна» дослідження еквівалентних ознак 

не здійснюється. 

Отже, розбіжність у підходах щодо встановлення відомості з рівня техніки 

до дати подання заявки (пріоритету заявки) сукупності ознак корисної моделі при 

проведенні судової експертизи та експертизи Установи може призвести до різних 

висновків, при цьому висновок Установи може виявитись більш коректним. 

Враховуючи вищенаведене можна зробити висновок, що сторонам у 

судовому процесі при наданні доказів необхідно звертати увагу на особливості 

експертиз щодо винаходу та корисної моделі, а також привести у відповідність та 

гармонізувати норми Методик і Правил щодо проведення зазначених експертиз. 
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Зараз із процесом глобалізації та розвитку інформаційних технологій такий 

соціальний інститут як журналістика, по праву можна назвати «четвертою гілкою 

влади» у сучасній правовій системі світу. Так, Жан Поль Марат за допомогою газети 

«Друг народу» став лідером Великої Французької революції, визначивши напрямок її 

поглиблення. А з газети «Іскра» почався шлях більшовицької партії до влади. 

Що стосується України, то змістовно професійна діяльність українського 

журналіста наповнена та певною мірою залежить від таких факторів, як: економіка, 

політика, соціальна культура, релігія та ін. Також, під час введення своєї професійної 

діяльності журналіст повинен орієнтуватися на такі засади як: гуманізм, патріотизм, 

професійність, пріоритет загальнолюдських якостей. Але дані положення не можливі 

без чіткого закріплення їх у правому полі. Діяльність журналістів в Україні 

регулюється Законами України «Про інформацію», «Про доступ до публічної 

інформації», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» тощо. 

Так, відповідно до Закону України «Про інформацію» журналіст під час 

виконання своїх службових обов’язків має право: здійснювати письмові, аудіо- та 

відеозаписи із застосуванням необхідних технічних засобів; безперешкодно 

відвідувати приміщення суб'єктів владних повноважень, відкриті заходи, які ними 
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проводяться; та бути особисто прийнятим у розумні строки їх посадовими і 

службовими особами, крім випадків, визначених законодавством, журналіст має 

право не розкривати джерело інформації або інформацію, яка дозволяє встановити 

джерела інформації тощо [1].  

Як зазначають вчені, журналістська діяльність має універсальний, 

виробничотворчий, індивідуально-колективний, оперативний, безперервний, 

комплексний характер [2], журналісти мають справу з гострими соціальними 

питаннями, конфліктами, які можуть становити особисту небезпеку для журналіста і 

т. д. Саме тому, через воєнні дії на сході України багато журналістів попадають до 

полону, виконуючи свої професійні обов’язки. Наприклад, журналістка Марія 

Варфоломеєва потрапила до полону підтримуваних Росією сепаратистів через свою 

професійну діяльність та переконання, її незаконно утримували у підвалі більше 

року. Марію визволили у березні 2016 року завдяки обміну полоненими. Як розповіла 

журналістка вона почувалося у такій ситуації беззахисною.  

Але, українські журналісти не почувають себе у безпеці не так через анексію 

Криму та бойові дії на Донбасі, як через небажання влади притягти до 

відповідальності винних у злочинах проти працівників медіа. Про це говорять 

експерти та журналісти, опитані Радіо Свобода [3]. 

Проте, професійна діяльність журналіста захищена нормами Кримінального 

кодексу України. Згідно, статті 171 ККУ перешкоджання законній професійній 

діяльності журналістів карається на строк позбавлення волі від трьох до п’яти років. 

Якщо щодо журналіста будуть вчинені погрози або насильство залежності від 

тяжкості вчиненого злочину, дане діяння буде каратися від трьох до чотирнадцяти 

років тощо [4]. 

Отже, можна зробити висновок, що незважаючи на те, що діяльність 

журналіста в Україні регулюється на законодавчому ріні, містить норми захисту прав 

журналістів і в кримінальному законодавстві, але дані положення недотримуються у 

нашому суспільстві, через військово-політичний стан в Україні. Тому, на нашу думку, 

держава повинна розробити чіткий механізм захисту прав журналістів під час 

збройної агресії та політичної нестабільності. 
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На сьогодні Україна проходить непростий шлях щодо удосконалення 

законодавчої бази у сфері боротьби з корупцією. А саме початок цього шляху, можна 

сказати, почався з 2014 року, коли Верховна Рада України ухвалила пакет 

антикорупційних законів. Зокрема, Закон України «Про запобігання корупції» від 14 

жовтня 2014 р.; Закон України «Про засади державної антикорупційної політики в 

України (Антикорупційна стратегія) на 2014–2017 роки. Щодо процесу реформування 

правоохоронної системи, який направлений на протидію корупції, тобто створення 

нових незалежних органів, було створено Національне антикорупційне бюро України 

(далі – НАБУ). 

Проблему корупції, як негативне явище, розглядали у своїх працях В. М. 

Висоцький, Д. І. Мацьків, І. О. Ревак, О. В. Ткаченко, М. І. Мельник, В. С. Журавський 

та інші. Питання організації та діяльності НАБУ досліджували у своїх роботах такі 
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науковці: Н. В. Шинкаренко, М. Т. Гаврильців, Р. Р. Шабан, С. В. Васюк, О. Новіков та 

інші. 

Мета статті полягає в тому, щоб визначити правовий статус НАБУ відповідно 

до антикорупційної політики, надати загальну характеристику даного органу, який 

направлений на протидію корупції, розкрити його унікальність як новоствореного 

органу. 

Передумовою створення абсолютно нового органу, який би запобігав корупції, 

став неефективний наявний механізм протидії корупційним проявам в Україні. Одним 

зі шляхів підвищення ефективності протидії корупції є інституційна реформа органів, 

що здійснюють досудове розслідування і кримінальне переслідування у справах про 

корупційні злочини. Також при створенні НАБУ було проаналізовано та застосовано 

міжнародний досвід [1, c. 75]. 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро 

України» НАБУ є державним правоохоронним органом, на який покладається 

попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних 

правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню 

нових [2]. Звідси випливає, що функціями НАБУ є попередження, розслідування та 

запобігання корупційних правопорушень, що відповідає ознакам 

багатофункціональної моделі спеціалізованого антикорупційного органу. 

Основною метою Закону України «Про Національне антикорупційне бюро 

України» є створення в державі новітнього правоохоронного органу, покликаного 

боротися з так званою «елітною» корупцією, тобто корупцією на вищих щаблях 

державної влади [3. с. 43]. 

Унікальність цього органу полягає у тому, що це єдиний правоохоронний 

орган, створений з нуля у незалежній Україні; усі посади, окрім посад заступників 

директора, обираються виключно за результатами відкритого конкурсу, також 

сформовано Раду громадського контролю, члени якої обираються раз на рік шляхом 

інтернет-голосування; створено Управління аналітики та обробки інформації, 

аналогів якому в Україні немає.  

Контроль за діяльністю НАБУ здійснюється комітетом Верховної Ради України, 

до предмета відання якого відноситься боротьба з корупцією і організованою 

злочинністю, в порядку, визначеному Конституцією України, Законом України «Про 

демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними 

органами держави» та іншими законами України [2]. Нагляд за додержанням законів 
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під час проведення оперативно-розшукової діяльності, проведення досудового 

розслідування НАБУ, здійснюється Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою 

[4]. 

За три роки існування та понад 2,5 роки розслідувань НАБУ показало вагомі 

результати. Вперше за історію незалежної України скеровано до суду справи 

стосовно чинного на той час голови ДФС, голови Рахункової палати, низки топ-

менеджерів держпідприємств, що роками потерпали від корупційних схем. Детективи 

Бюро за 3 роки роботи викрили на корупції понад 360 осіб, стосовно 277 з них справи 

вже перебувають у суді.  

Раніше «недоторканні» топ-чиновники без проблем могли вчиняти корупційні 

злочини, проте віднедавна команда НАБУ хитнула касту недоторканності, і тепер 

жоден високопосадовець чи керівник державного підприємства, залучений до 

незаконних махінацій з державним майном, не може почувати себе у безпеці. Це 

безумовно є досягненням НАБУ та антикорупційної реформи в цілому [5]. 

У І півріччі 2018 року НАБУ завершило розслідування та скерувало до суду 

низку резонансних проваджень. Зокрема, завершено розслідування у так звані 

«бурштиновій справі». Це розслідування є унікальним з огляду на техніку збирання 

доказової бази та результат розслідування. Внаслідок спецоперації за участі 

детектива під прикриттям вперше в історії України до кримінальної відповідальності 

за лобіювання законодавства в інтересах третіх осіб та отримання за це 

неправомірної вигоди притягнуто двох народних депутатів України – Максима 

Полякова та Борислава Розенблата. На фінішні прямій справа за фактом 

розкрадання 149 млн. грн. під час закупівлі палива для потреб Міністерства оборони 

України. У березні 2018 року було відкрито матеріали у справі за фактом розтрати 

14,5 млн. грн. під час закупівлі двигунів для потреб Збройних Сил України. У травні 

2018 року до суду скеровано об’єднане провадження за фактом завдання 695 млн. 

грн. збитків ДП «СхідГЗК» та «НАЕК «Енергоатом». Ця справа є унікальною як з 

огляду на посади задіяних урядовців, так і враховуючи масштабність міжнародної 

співпраці. Такі розслідування та скерування їх до суду на підставі забраних доказів є 

свідченням результативної роботи НАБУ [5]. 

НАБУ – це новостворений орган, який діє в нашій державі зовсім недовгий час, 

проте у суспільства є надія, що у недалекому майбутньому завдяки цьому 

правоохоронному органу рівень корупції значно зменшиться. Доцільно зазначити, що 

чим ефективніше працюватиме НАБУ, тим більший спротив зустрінуть його 
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працівники з боку корумпованих посадовців у вищих ешелонів влади, проти яких його 

діяльність і спрямована [6, с. 56]. 

Тому у висновку можна сказати, що у новоствореному законодавстві щодо 

протидії корупції, враховані ті положення, які сприяють протидії кримінальним 

корупційним правопорушенням як вчиненими вищими посадовими особами, 

уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та 

становлять загрозу національній безпеці, так і всередині державного 

правоохоронного органу – Національного антикорупційного бюро України. 
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На сьогоднішній день новітні технології все глибше проникають у наше життя, 

стають його невід'ємною частиною. Так, мережа Інтернет зараз є набагато більшим 
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ніж просто засіб комунікації. Мережа є й засобом масової інформації, величезним 

торговим майданчиком, місцем працевлаштування, вже не кажучи про обсяги 

інформації, яка зберігається, завантажується і передається через Інтернет.  

У зв'язку з цим постає питання безпеки у Інтернеті та збереження 

конфіденційності інформації. Адже особиста інформація перебуває під загрозою 

копіювання, викрадення, перехоплення зловмисниками чи іншими зацікавленими 

особами. Також непоодинокі випадки шахрайства, коли за тих чи інших умов 

користувач сам передає особисті конфіденційні данні.  

Враховуючи актуальність питання його розробкою та дослідженням займалися 

багато дослідників та спеціалістів, такі як Брюс Шнайєр – американський криптограф, 

письменник і фахівець з комп'ютерної безпеки; Стів Рамбам – приватний детектив з 

США, керівник і власник детективного агентства Pallorium, публіцист Бетані Брукшир; 

та інші [3], [4]. 

Необхідно визначитись з поняттям конфіденційності інформації - це така 

властивість інформації, яка полягає в тому, що інформація не може бути отримана 

неавторизованим користувачем і (або) процесом. Інформація зберігає 

конфіденційність, якщо дотримуються встановлені правила ознайомлення з нею. [9, 

с. 508] 

Протидією діяльності зловмисників в мережі Інтернет займаються 

правоохоронні органи, зокрема, нещодавно створена кіберполіція. Але користування  

офіційними сайтами чи  програмним забезпеченням не гарантує безпеки ваших 

особистих даних.  

Більшість користувачів Інтернету хочуть бути впевненні, що особиста 

інформація, яку вони передають через Інтернет, не буде передана іншим особам без 

їхнього дозволу. Як свідчить щорічне дослідження організації «Trust Arc» - 

неприбуткової  організації, шо займається вивченням конфіденційності у мережі, 92% 

користувачів мережі Інтернет занепокоєні збереженням конфіденційності у мережі 

[7].  

Слід зазначити також, що рівень довіри до компаній, яким користувачі надають 

свої данні знижується. Так, згідно з результатами досліджень компанії «Trust Arc» 45 

респондентів не до кінця довіряють цим компаніям, 47% мають певний рівень довіри, 

і тільки  7% мають високий рівень довіри до компаній, яким вони довіряють свою 

особисту інформацію в Інтернеті, порівняно з 9% у попередньому році [8]. 
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Майже кожен із нас кожен день користується соціальними мережами, 

електронною поштою. При використанні більшості сервісів, сайтів чи мобільних 

додатків, користувач добровільно погоджується на збір та обробку своїх даних, таких 

як ім'я, адреса електронної пошти, номер телефону або реквізити кредитної карти. 

Ці, та інші умови передбачені угодою користування, з текстом якої майже ніхто не 

ознайомлюється перед використанням. Мобільні додатки та сайти отримують 

можливість відслідковувати  переміщення і дії користувача у мережі, збирати 

інформацію про те, як і які сервіси користувач використовуєте, збирає відомості про 

пристрій через який здійснюється вихід у мережу і про місцезнаходження. А 

обчислювальні машини деяких компаній, таких як Google, мають доступ навіть до 

електронних листів [5] що суперечить Конституції України, а саме статті 31, яка 

проголошує те, що кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, 

телеграфної та іншої кореспонденції [1, ст. 31]. 

Вся інформація, яка збирається про користувача зберігається і, відповідно, вона 

перебуває під загрозою несанкціонованих спроб доступу, зміни, розкриття чи 

знищення . 

Зазвичай це робиться для створення контекстної реклами. І це не повинно 

завдати ніякої шкоди користувачу, але слід зазначити, що компанія «Google» не несе 

відповідальність за вашу безпеку і втрату даних та інші пов'язані з цим події [6]. 

Але, якщо подивитися на це під іншим кутом – такий детальний опис 

користувача, його поглядів, переконань, місцерозташування і вподобань допомагає 

торговим компаніям створити рекламу, яка буде впливати саме на конкретного 

користувача, і заводити його у, так звані, контекстуальні коридори. Це, у випадку з 

споживчими товарами, може призвести до небажаною покупки. Але такі технології 

можуть використовуватися і в політичних чи інших маніпуляціях, пропаганді і т. п. 

Подібна ситуація і з іншими сервісами у Інтернеті. Звертаючи увагу на вище 

викладене, слід звернути особливу увагу на мобільні додатки, адже саме через них 

кожного дня відбувається безліч операцій у Інтернеті. В умовах користування 

багатьох додатків передбачені пункти, що напряму не відносяться до цілей у яких 

використовується цей додаток, що суперечить Конвенції про захист фізичних осіб 

при автоматизованій обробці персональних даних [2, ст. 5]. 

І проблема полягає у тому, що користування цими сервісами не можливе без 

прийняття умов користування. Отже таємниця приватного життя стає необхідною 
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платою за вихід в Інтернет-простір, за листування в мережі, завантаження 

мультимедійних файлів, обмін інформацією і т.п. 

І якщо деякі функції  можна обмежити, а деякі поясняються необхідністю збору 

даних для подальшого вдосконалення послуг, то є деякі дії, що напряму порушують 

права людини і громадянина. Держава має запобігти порушенню таких прав, та 

вживати заходів безпеки, спрямованих на запобігання випадковому чи 

 несанкціонованому знищенню або випадкової утрати, а також на запобігання 

несанкціонованому доступу, зміні або поширенню особистої інформації [2, ст. 7]. 

Виходячи із вищевикладеного можна сказати, що існують проблеми у 

регулюванні діяльності у мережі Інтернет.  

Необхідно зазначити, що абсолютної конфіденційності в мережі Інтернет не 

існує. Як тільки ви завантажуєте певні данні у мережу, вони записуються і 

зберігаються, деякі з таких даних перебувають у вільному доступі, і таку інформацію 

майже не можливо видалити [4]. Отже необхідно створити умови збереження 

конфіденційності тієї інформації, яку користувач не має бажання розголошувати, або 

розголошення якої може зашкодити користувачу. 

Проблема полягає ще в тому, що на даний момент як у національному 

законодавстві так у законодавстві більш розвинутих країн, не існує спеціальних 

законів, що регулюють діяльність у мережі Інтернет, а існуючу закони, які стосуються 

інформації безнадійно відстали від часу. Прийняття спеціалізованого закону у цій 

сфері, на мою думку, змінило б ситуацію на краще.  

До того ж необхідно створити та запровадити працюючий механізм притягнення 

до відповідальності таких компаній як Google, Facebook, Apple, які беруть 

зобов’язання перед користувачем зберігати їх особисту інформації. Зважаючи на те, 

що подібні випадки не поодинокі, зокрема можна заначити, що компанія Facebook 

неодноразово звинувачувалася у передачі даних користувачів стороннім компаніям, 

та проведення аналітики поведінки користувачів у мережі [10]. 
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Витоки явища, яке згодом стали називати правами людини, беруть свій 

початок з найдавніших часів людської історії. Ідеї про цінність і недоторканність 

життя, про рівність людей перед вищими силами містяться ще в прадавніх міфах і 

віруваннях. А згодом в античні часи подібні погляди набули широкого поширення у 

Стародавній Греції. Вони стали закономірним наслідком полісної форми демократії і 

були пов'язані переважно з поняттям громадянства, яке передбачало рівність усіх 

членів полісу в користуванні правами та свободами, насамперед політичними. У 
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працях давньогрецьких мислителів-софістів ще у VIV ст. до н.е. були закладені й 

основи концепції природного права, розвинуті згодом філософами та юристами 

Стародавнього Риму. Аналогічні ідеї виникали і на Сході. Зокрема, китайський 

мислитель Мо-Цзи (V ст. до н. є.) відстоював думку про те, що всі люди рівні перед 

небом, а держава є результатом їх угоди. Ряд гуманістичних принципів дало світу 

християнство, яке інтегрувало уявлення щодо прав людини з релігійно-моральними 

цінностями [1; с. 152]. 

У різні історичні епохи поняття, зміст та обсяг прав і свобод людини не були 

однаковими. Аж до початку ХХ століття права людини регулювалися лише 

внутрішньодержавним правом. Держави, незважаючи на участь в міжнародних 

відносинах, вважали, що дана сфера відноситься до їх внутрішньої юрисдикції. 

Проте межі внутрішньої юрисдикції держав не є незмінними, вони історично 

рухливі. Держави самі встановлюють межі таких обмежень, піддаючи міжнародно-

правовому регулюванню ті чи інші питання внутрішньодержавних відносин. 

Традиційне міжнародне право, розглядаючи взаємини між державою та її власними 

громадянами як ті, що входять до внутрішньої юрисдикції, робило і виключення. 

Вважалося правомірним застосування сили в «гуманних» цілях аж до розв'язання 

війни в односторонньому порядку. Наприклад, для захисту життя і майна своїх 

громадян, які перебували в іноземній державі, а також національних та інших 

меншин. Право на «гуманітарну» інтервенцію ґрунтувалося на передумові, що кожна 

держава нібито має міжнародні зобов'язання гарантувати основні права і свободи, де 

б вони не порушувалися [2; c. 24]. 

Теоретичне обґрунтування політика втручання у внутрішні справи інших 

держав під приводом «захисту» і «забезпечення» таких прав, як право на життя, на 

свободу совісті та віросповідання, отримала в працях юристів - представників науки 

міжнародного права. 

Виходячи з того, що за абстрактною людиною незалежно від приналежності її 

до тієї чи іншої держави визнаються певні права і свободи, основоположник науки 

міжнародного права голландський юрист Гуго Гроцій в роботі «Про право війни і 

миру», опублікованій в 1625 р виправдовував так звані справедливі війни заради 

захисту чужих підданих, якщо над ними творять «очевидне беззаконня». 

Вчені-міжнародники того часу широко сприйняли природно-правову теорію 

прав людини. Відомий професор Петербурзького університету Ф. Мартенс писав, що 

«всі освічені держави визнають за людиною як такою, безвідносно до її підданства 
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або національності, основні права, які нерозривно пов'язані з людською 

особистістю». Під цими правами зазвичай малося на увазі право на життя, свободу 

совісті та віросповідання. За твердженням швейцарського вченого І. Блюнчлі, 

природні права людини «повинні бути шановані як в мирний, так і у воєнний час» [3; 

с. 721]. 

Точка зору про законність втручання в справи інших держав і правомірність 

інтервенції за мотивами «гуманності» для захисту основних прав і свобод людини 

поділялася більшістю юристів-міжнародників як у XVIII, так і в XIX ст. Лише окремі 

вчені, як, наприклад, професор А. Гефтер, стверджували, що якщо держава 

зневажає права і свободи своїх громадян, «то треба припинити з нею будь-які 

стосунки», але не втручатися силою зброї в її внутрішні справи. 

Деякі вчені-прихильники теорії «гуманітарної» інтервенції вважали, що її 

застосування є правомірним тільки проти «нецивілізованих» держав. «Втручання 

освічених держав, – писав Ф. Мартенс, – є законним в тому випадку, коли 

християнське населення тих земель (нецивілізованих країн) піддається варварському 

гонінню та побиттю. В даному випадку втручання виправдовують спільність 

релігійних інтересів і міркування людяності, тобто принципів природного права, які 

взагалі визначають зносини освічених народів з неосвіченими». Точку зору про 

правомірність інтервенції за мотивами «гуманності» лише проти нецивілізованих 

народів висловлював і російський вчений Н. А. Захаров. 

Впродовж XVIII-XIX ст. з розвитком у світі принципів конституціоналізму і 

парламентаризму ідея прав людини все більше втілювалася у нормотворчу практику 

держав. Вже в ХІХ ст. у Європі з'явилося кілька проектів конституцій, які містили не 

тільки «класичні» – особисті й політичні права, але й включали статті, що торкалися 

прав соціально-економічних та культурних, приписували урядові обов'язки у сферах 

зайнятості, освіти, громадського здоров'я тощо. Соціальні права цього типу були 

вперше офіційно включені до мексиканської конституції 1917 року, до радянських 

конституцій Росії (1918 р.), України (1919 р.), до конституції Німеччини 1919 року [4; с. 

104–110]. 

Після Першої світової війни і утворення Ліги Націй право держави на 

інтервенцію піддається певним обмеженням. Якщо в період, що передує створенню 

Ліги Націй, міжнародне право практично визнавало право держави на війну, яке 

обґрунтовувалося, правда, різними приводами, то Статут Ліги Націй серйозно 
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обмежував право держав-членів Ліги вдаватися до війни і передбачав санкції 

відносно її членів, які будуть воювати в порушенні норм Статуту. 

У період, що передував створенню Організації Об'єднаних Націй, обмеженим 

числом держав були укладені перші міжнародні угоди, в яких в тій чи іншій мірі 

регулювалися деякі питання забезпечення прав людини. До їх числа відносяться 

договори і конвенції, що містять положення про боротьбу з рабством і работоргівлею, 

про припинення торгівлі жінками і дітьми, про захист релігійних, етнічних і мовних 

меншин, а також прав людини в період збройних конфліктів. 

Створення Організації Об'єднаних Націй та прийняття її Статуту започаткували 

якісно нового етапу міждержавних відносин у цій галузі. Статут ООН став першим в 

історії міжнародних відносин багатостороннім договором універсального характеру, 

який заклав основу широкого розвитку співробітництва держав з кодифікації 

гуманітарних стандартів і створення систем захисту прав людини. 
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В сучасних умовах ринкової економіки, яка набуває рис креативної, договори у 

сфері інтелектуальної діяльності відіграють важливу роль. По-перше, вони 
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виступають юридичною формою, яка у найповнішій мірі дозволяє творцю реалізувати 

комплекс належних йому прав, а по-друге, вони є способом забезпечення потреб 

суспільства у продуктах духовного виробництва, знаряддям руху творчого 

результату від творця до кінцевих споживачів творчого досягнення. 

Незважаючи на те значення, яке відіграють договори у сфері інтелектуальної 

власності, в юридичній літературі та на рівні законодавства відсутній єдиний підхід до 

системи договорів у сфері інтелектуальної власності.  

Питання щодо системи договорів щодо розпорядження майновими правами 

інтелектуальної власності досліджували Г. А Андрощук, І. І. Дахно, О. А. Підопригора, 

В. М. Крижна, І. А. Безклубий, В. С. Дмитришин та інші науковці. 

Різниця у наукових поглядах на механізм регламентації відносин з приводу 

результатів творчості спричинила виникнення значної кількості правових позицій 

щодо системи договорів у сфері інтелектуальної власності. 

Так, Підопригора О. А. поділяє договори про створення і використання об’єктів 

інтелектуальної власності на авторські договори, договори на створення і 

використання результатів науково-технічної діяльності, договори на роботи і послуги 

по забезпеченню науково-технічною інформацію [1, с.182-195]. Дахно І. І. поділяє 

договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності на: 

ліцензійні договори на основі товарних знаків (товарний знак, франшиза) та інших 

позначень комерційного характеру (фірмових найменувань і сертифікаційних марок); 

ліцензійні договори копірайтних творів (авторське права, права, що випливають з 

копірайту); ліцензійні договори на використання ноу-хау й шоу-хау (секрети 

виробництва) [2, с.105-147]. Виходячи з класифікації об’єктів права інтелектуальної 

власності Цибульова П. М. [3, с. 56-57], договори в цій сфері можна поділити на 

договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності на 

об’єкти: промислової власності; нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності та 

об’єкти авторського права і суміжних прав. 

Варто звернути увагу, що у сфері інтелектуальної власності не проводиться 

розмежування договорів на самостійні види в залежності від правоволодільця чи 

безвідплатності відносин. Тобто договір про передання виключних майнових прав 

інтелектуальної власності та ліцензійний договір можуть бути як відплатними, так і 

безоплатними.  

Що ж стосується договору про створення за замовленням і використання 

об’єкта права інтелектуальної власності, то, оскільки у цьому випадку мова йде перш 
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за все про створення результату творчої діяльності, за своєю суттю ці відносини 

близькі до договорів на виконання робіт. 

Договори щодо розпорядження правами інтелектуальної власності на об’єкт 

який вже був створений мають своїм предметом тільки ті результати інтелектуальної 

діяльності, які стали об'єктом правової охорони. 

Проте, предметами договорів можуть бути і такі результати інтелектуальної 

діяльності, які ще мають бути створені. Предметами таких договорів будуть, 

наприклад, здійснення патентного пошуку, акумуляція певної науково-технічної та 

будь-якої іншої інформації, необхідної для успішної науково-технічної розробки,. За 

своєю юридичною природою такі договори мають схожість до підрядних договорів, 

хоча між ними є істотна відмінність.  

Так, за способом створення і використання об’єкту інтелектуальної власності 

вищевказані договори можна поділити на договори, спрямовані на створення об'єктів 

інтелектуальної власності, і на договори, які регулюють порядок використання 

об'єктів інтелектуальної власності [4]. 

По-різному врегульовані договори у сфері інтелектуальної власності також у 

чинному законодавстві. Договорам у сфері інтелектуальної власності присвячена 

Глава 75 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) «Розпоряджання 

майновими правами інтелектуальної власності». Проте норми щодо регулювання 

договірних відносин інтелектуальної власності містяться також в інших частинах ЦК 

України, зокрема, норми Глави 76 «Комерційна концесія» та Глави 62 «Виконання 

науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт». Ст. ст. 

429-430 стосуються розподілу майнових прав на об'єкт, створений у зв'язку з 

виконанням трудового договору чи за замовленням, а ч. 3 ст. 436 ЦК України 

присвячена регулюванню договірних відносин між співавторами [5].  

Відповідно до ст. 1107 ЦК України, розпорядження майновими правами 

інтелектуальної власності здійснюється на підставі таких договорів: 

1) ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності; 

2) ліцензійний договір; 

3) договір про створення за замовленням і використання об'єкта права 

інтелектуальної власності; 

4) договір про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності; 

5) інший договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної 

власності. 
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Існують протиріччя та неточності як при співставленні норм ЦК України із 

нормами спеціальних законів в сфері інтелектуальної власності так і у самому 

спеціальному законодавстві. Наприклад, у ч. 2 ст. 32 Закону України «Про авторське 

право і суміжні права» (далі – Закон № 3792-XII) зазначається, що передача права на 

використання твору іншим особам може здійснюватися на основі авторського 

договору про передачу виключного права на використання твору або на основі 

авторського договору про передачу невиключного права на використання твору [6].  

Таке формулювання може привести до хибного ототожнення різних видів 

договорів: договору про передання майнових прав інтелектуальної власності на твір  

та договір про передання виключного права на використання твору. Так за ч. 3 ст. 32 

Закону авторським договором про передачу виключного права на використання 

твору автор  передає право використовувати твір певним способом і у встановлених 

межах тільки одній особі, якій ці права передаються, і надає цій особі право 

дозволяти або забороняти подібне використання твору іншим особам. При цьому за 

особою, яка передає виключне право на використання твору, залишається право на 

використання цього твору лише в частині прав, що не передаються. Таким чином, за 

своєю суттю такий договір є ліцензійним договором укладеним на умовах виключної 

ліцензії. На відміну від нього договір про передання майнових прав інтелектуальної 

власності на твір передбачає повне відчуження прав інтелектуальної власності на 

твір іншій особі.  

За значенням в системі цивільно-правових договорів їм можна поділити на 

основні і супутні, що стосуються інтелектуальної діяльності. До них відносяться 

договори на управління майновими правами авторів на колективній основі, договори 

на представництво суб'єктів права інтелектуальної власності тощо. 

Отже, виходячи із змісту ст. 1107 ЦК України та використовуючи різні наукові 

підходи та критерії класифікації можна класифікувати договори у сфері 

інтелектуальної власності: 

1) за спрямованістю на: договори, спрямовані на створення об’єктів 

інтелектуальної власності (вони стосуються об’єктів, які ще не існують в реальності, а 

їх створення ще тільки замовляється) та їх використання, а також на договори, що 

регулюють порядок використання вже створених (існуючих в реальності) об’єктів 

права інтелектуальної власності.  
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2) за критерієм первинності договори у сфері інтелектуальної діяльності 

можна поділити на: первинні або основні (до яких відносяться ліцензійні договори) та 

вторинні (супутні) (до яких відносяться субліцензійні договори).  

3) за критерієм повноти прав, що передаються договори можна поділити на: 

договори за якими передаються виключні права на використання об’єкта 

інтелектуальної власності (повні) та договори за якими передаються невиключні 

права на використання об’єкта інтелектуальної власності (часткові). Та оскільки, 

законодавець передбачає вище вказаною нормою й інші договори щодо 

розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, є потреба у 

визначенні можливих видів цих договорів. 

З урахуванням специфіки і невичерпного переліку договорів щодо прав 

інтелектуальної власності, доцільно було поєднати гл. 75 і  76 ЦК та назвати 

«Договори у сфері інтелектуальної власності». 
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Проблема реалізації особистих прав людини є однією з актуальних тем, що 

досліджуються представниками різних гуманітарних наук – юристами, політологами, 

соціологами, філософами. Така увага пояснюється великим значенням цих прав – 

особисті права забезпечують автономію індивіда, персональні потенції його розвитку 

й самовизначення, захищають від втручання в сферу його приватного життя та 

особистої свободи як із боку держави, так із боку інших суб’єктів. Важливим 

особистим правом, яке найбільш точно відображає свободу людини, є право на 

приватність. 

Метою доповіді є аналіз окремих аспектів права на приватність, як одного з 

найважливіших особистісних прав, державних службовців. 

Питанням тлумачення та забезпечення права на приватність присвячено праці 

багатьох вітчизняних та зарубіжних дослідників, з-поміж них: Панкевич О. З., Шевчук 

С. В., Гудима Д. А., Михайленко І. В., Мішуровська С. Т., Пазюка А. В, Погребняк С. 

П., Рабінович П. М та інші. 

Приватність (англ. «privacy» – таємниця, усамітнення, приватне життя) як 

політико-правовий феномен залишається значною мірою, так би мовити, тerra 

incognita (від лат. – невідома, незвідана земля). Термін «privacy» є особливою 

правової категорією в англо-американській правовій системі, він може означати в 

одних випадках приватне життя, в інших – право на приватне життя, у третіх – право 

на захист недоторканності приватного життя тощо [1]. 

Узагальнюючи відповідну практику Європейського суду з прав людини, С. 

Шевчук виділяє чотири основні складові права на повагу до приватного життя: 

інформаційна (що включає в себе такі аспекти, як поширення відомостей про особу, 
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збір та обробка персональних даних); фізична (тобто захист фізичної 

недоторканності особи); комунікативна (безпека та приватність листування, 

електронної пошти, телефонних розмов та інших видів приватних комунікацій); 

просторова (яка охоплює поняття дому, робочого місця, тобто безпосереднього 

середовища особи) [2, с. 362]. При цьому, за дотепним висловом професора Д. Янга, 

«приватне життя, як слон – воно швидше упізнається, ніж описується» [цит. за: 2, с. 

359]. 

Статтею 21 Конституції України передбачено, що усі люди є рівні у своїх 

правах. Відповідно до частини другої статті 24 Конституції України, «не може бути 

привілеїв чи обмежень за … іншими ознаками». 

Відповідно до статті 22 Конституції України «при прийнятті нових законів або 

внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих 

прав і свобод» [3]. 

Двадцять років тому парламент України ратифікував Конвенцію про захист 

прав людини і основоположних свобод. Конвенція – стрижневий акт європейської 

правозахисної системи – формулює у ст. 8 право на приватність так: «1. Кожен має 

право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і 

кореспонденції. 2. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього 

права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є 

необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської 

безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи 

злочинам, для захисту здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб» 

[4]. 

Особа, яка перебуває на державній службі свідомо та добровільно 

погоджується на обмеження деяких прав, в тому числі права на особисте і сімейне 

життя [5]. Проте нерівне ставлення до державних службовців і приватних осіб є 

виправданою дискримінацією. Вступаючи на державну службу, особа, крім прав та 

основних обов’язків державного службовця, свідомо й добровільно приймає 

встановлені законодавством обмеження і заборони. Належність до державної служби 

зобов’язує особу відмовитися від деяких прав, наприклад, права на демонстрацію 

своїх політичних поглядів, права на страйк, права займатися підприємницькою 

діяльністю та інших [5]. 

У пункті 6 Резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи від 25 грудня 2008 

року №1165 (1998) вказано, що публічні особи повинні усвідомлювати, що особливий 
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статус, який вони мають у суспільстві, автоматично збільшує рівень тиску на 

приватність їхнього життя. Посадові особи фактично мають подвійну правову 

природу: з однієї сторони – на рівні з усіма – вони є громадянами, права яких 

підлягають захисту; з іншого ж боку – при здійсненні свої професійної діяльності вони 

уособлюють собою державу (або місцеве самоврядування), у такому випадку вони не 

можуть користуватися правами людини. Посадовці повинні усвідомлювати публічний 

характер своєї діяльності та миритися із певними обмеженнями чи втручанням в 

окремі права [5]. 

У рішенні Конституційного Суду України № 2-рп/2012 від 20 січня 2012 року 

(пункт 3.3) зазначено, що перебування особи на посаді, пов’язаній зі здійсненням 

функцій держави або органів місцевого самоврядування, передбачає не тільки 

гарантії захисту прав цієї особи, а й додаткові правові обтяження. Публічний 

характер як самих органів – суб’єктів владних повноважень, так і їх посадових осіб 

вимагає оприлюднення певної інформації для формування громадської думки про 

довіру до влади та підтримку її авторитету у суспільстві [6]. 

Конституційний Суд України, – аналізуючи питання щодо поширення 

інформації про сімейне життя особи, яка займає посаду, пов’язану зі здійсненням 

функцій держави або органів місцевого самоврядування, – враховує, що така 

інформація зазвичай стосується не лише цієї особи, а й інших осіб, зокрема членів її 

сім’ї, яким Конституція України теж гарантує право на невтручання в їх особисте і 

сімейне життя, крім випадків, визначених законом. І саме тому, поширення такої 

інформації не відповідає правовим засадам. Важливим також є перелік інформації, 

яка, на думку Конституційного Суду України, є конфіденційною, а отже не може 

вільно поширюватися, збиратися, зберігатися тощо. До конфіденційної інформації 

про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний 

стан, релігійні переконання, стан здоров’я, а також адреса, дата і місце народження. 

Конституційний Суд України в абзаці першому пункту 1 резолютивної частини 

Рішення від 30 жовтня 1997 року № 5-зп відніс до конфіденційної інформації про 

фізичну особу, крім вказаної, ще й відомості про її майновий стан та інші персональні 

дані. Таким чином, Конституційний Суд України вважає, що перелік даних про особу, 

які визнаються як конфіденційна інформація, не є вичерпним [7]. 

Наприклад, положення закону України «Про запобігання корупції» накладають 

на державних службовців додаткові обмеження на їхнє право на особисте і сімейне 

життя, які не були передбачені законодавством раніше. Проте ці обмеження не 
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можна вважати такими, що порушують конституційну норму. Зміст права на особисте 

та сімейне життя державного службовця не змінюється, відрізняється лише обсяг 

цього права. Такі додаткові обмеження пов’язані з особливостями правового статусу 

державних службовців, який характеризується звуженням їхніх 

загальногромадянських прав з метою ефективності службової діяльності. Державні 

службовці є спеціальними суб’єктами права на особисте та сімейне життя і тому 

обсяг цього права у них відрізняється від інших громадян, які не належать до 

державної служби. Межі допустимого звуження цього права визначаються 

пропорційністю та легітимністю мети [8]. 

Отже, можна зробити висновок, що право на приватність державних 

службовців є обмеженим тому, що державна служба передбачає публічність таких 

осіб; державний службовець є спеціальним суб’єктом права, в нього є певні обов’язки 

у сфері професійної діяльності, як представника державної влади; але водночас як, 

що приватна інформація стосується не лише особи державного службовця, а й інших 

осіб, зазвичай членів сім’ї, то закон стає на захист права приватності та забороняє 

поширення такої інформації. 
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В наш час суспільство складається з особистостей, які знають чого вони 

бажають і вміють відстоювати власні інтереси. І це має відображення в формуванні 

трудових відносин між працівниками і роботодавцем. Адже, саме в часи, коли на 

фабриках і заводах жорстоко експлуатували робітників, люди не сиділи склавши 

руки, а звернулись до активних дій – мітингів і страйків. 

Завдяки таким зусиллям нині є чіткі вимоги як і для робітника, так і для 

роботодавця, які задовольняють інтереси обох сторін. В наш час кожен має право на 

працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно 

обирає або на яку вільно погоджується [1]. Проте, навіть регламентація даних правил 

не є гарантією того, що не виникне суперечок між роботодавцем і працівниками. 

Упродовж січня 2019 року Національна служба посередництва і примирення 

(далі – НСПП) сприяла вирішенню 191 колективних трудових спорів (3 – на 

національному, 3 – на галузевому, 4 – на територіальному, 181 – на виробничому 

рівнях), участь в яких брали майже 1,5 млн. працівників 6713 суб'єктів 

господарювання 2. 

Подібні конфлікти між роботодавцем і працівниками називають колективними 

трудовими спорами. Згідно, Закону України «Про порядок вирішення колективних 

трудових спорів (конфліктів)» колективний трудовий спір (конфлікт) – це розбіжності, 

що виникли між сторонами соціально-трудових відносин, щодо: встановлення нових 

або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; 

укладення чи зміни колективного договору, угоди; виконання колективного договору, 

угоди або окремих їх положень; невиконання вимог законодавства про працю 2. 
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Щодо сторін конфлікту, то Законом України «Про порядок вирішення 

колективних трудових спорів (конфліктів)» визначені сторони колективних трудових 

спорів (конфліктів) на трьох рівнях – виробничому, галузевому (територіальному) і 

національному. Ними є наймані працівники чи профспілки або інші уповноважені 

найманими працівниками органи та власник або уповноважений ним орган чи 

представник або об’єднання власників чи їх представники [3]. 

Згідно зі ст. 6 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових 

спорів (конфліктів)» колективний трудовий спір (конфлікт) виникає з моменту, коли 

уповноважений представницький орган найманих працівників, категорії найманих 

працівників, колективу працівників або профспілки одержав від роботодавця, 

уповноваженої ним особи організації роботодавців, об'єднання організацій 

роботодавців повідомлення про повну або часткову відмову у задоволенні 

колективних вимог і прийняв рішення про незгоду з рішенням роботодавця, 

уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об'єднання організацій 

роботодавців або коли строки розгляду вимог, передбачені цим Законом, 

закінчилися, а відповіді від роботодавця, уповноваженої ним особи, організації 

роботодавців, об'єднання організацій роботодавців не надійшло 3. 

Яким ж чином потрібно вирішувати колективні спори? Є декілька варіантів 

розгляду і вирішення трудових колективних конфліктів. Перший з них – створюється 

примирна комісія. Примирна комісія – орган, призначений для вироблення рішення, 

що може задовольнити сторони колективного трудового спору (конфлікту) та який 

складається із представників сторін 4. Основним завданням примирної комісії є 

вироблення рішення, що може задовольнити сторони колективного трудового спору 

(конфлікту). Рішення примирної комісії оформляється протоколом та має для сторін 

обов'язкову силу і виконується в порядку і строки, які встановлені цим рішенням. 

Другий спосіб – трудовий арбітраж. Трудовий арбітраж – орган, який 

складається із залучених сторонами фахівців, експертів та інших осіб і приймає 

рішення по суті трудового спору (конфлікту). Рішення трудового арбітражу про 

вирішення колективного трудового спору (конфлікту) є обов'язковим для виконання, 

якщо сторони про це попередньо домовилися 3. 

Третій спосіб вирішення трудових спорів – Національна служба посередництва 

і примирення. Національна служба посередництва і примирення (НСПП) – це 

постійно діючий орган, створений Президентом України для сприяння врегулюванню 

колективних трудових спорів (конфліктів). Рішення Національної служби 
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посередництва і примирення мають рекомендаційний характер і повинні 

розглядатися сторонами колективного трудового спору (конфлікту) та відповідними 

центральними або місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування. Головна мета, досягненню якої підпорядкована діяльність НСПП, 

полягає у збереженні належного рівня соціально-трудових відносин і мінімізації 

економічних та матеріальних втрат внаслідок урегулювання колективних трудових 

спорів (конфліктів) [5]. 

За січень 2019 року НСПП проведено 449 примирних процедур, спрямованих 

на сприяння вирішенню колективних трудових спорів та запобігання їх виникненню, 

зокрема, 423 узгоджувальні зустрічі, 25 засідань примирних комісій та 1 засідання 

трудового арбітражу. 2. 

Отже, упорядкування на законодавчому рівні прав і обов’язків роботодавців і 

працівників не знижує риск виникнення конфліктів між власником і робітниками. На 

даний час, в Україні існує нормативно-правова база, яка повинна служити 

запобіганню та вирішенню колективних трудових спорів. Також є органи, які мають 

представницький характер і роботодавців, і робітників, крім цього є ефективна 

система для вирішення цих спорів. Потрібно звернути увагу, що крім системи 

вирішення колективних трудових конфліктів повинен існувати механізм щодо 

запобігання цих конфліктів. І лише при гармонічній взаємодії цих компонентів 

можливий баланс відносин між роботодавцями і працівниками. Адже потрібно, щоб 

умови, а не керівники змушували людей працювати. 
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Згідно Конституції України, народ є єдиним джерелом влади. «Носієм 

суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу 

безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування» (ч.2 ст. 5 Конституції України) [1]. 

Однак, для демократії недостатньо конституційного проголошення народу 

єдиним джерелом влади в державі, необхідні такі конституційно-правові механізми, 

які б забезпечували його реальну участь у її здійсненні [2]. 

Безпосереднє здійснення влади народом України визначається в Конституції, 

як народне волевиявлення. За своїм змістом воно може стосуватися будь-яких сторін 

життя народу [3]. 

Для того, щоб безпосереднє народовладдя було справжнім народним 

волевиявленням, відображало інтереси народу, воно має здійснюватися в певних 

правових формах, які передусім повинні бути визначені і закріплені Конституцією та 

окремими законами. Відповідно до ст. 69 Конституції України, народне 

волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми 

безпосередньої демократії [3]. 

Вибори – є однією з основ демократичного життя суспільства. Право на вибори 

закріплюється Конституцією Україною (ст. 69) [1]. Але нинішня політична, економічна 

та соціальна ситуація в країні спровокувала розвиток такого явища, як абсентеїзм. 

Тобто, громадяни свідомо ігнорують вибори.  

Подібна політична байдужість призведе до того, що народ втратить основний 

важіль впливу на владу. Потрібно зазначити , що участь громадян у виборах дає 

змогу легітимізувати владу, а це є важливо для демократичної держави.  
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 Стаття  8 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

передбачає, що одна з можливих форм безпосередньої демократії – загальні збори 

громадян [5]. 

Ціль даних зборів є обговорення суспільно-політичних проблем в різних 

сферах життя. Проте, в законодавстві не існує конституційно-закріпленого механізму 

реалізації результатів громадських  зборів [4]. 

В офіційному Коментарі до Конституції народовладдя трактується, зокрема, як 

«участь народу в управлінні державою, так і виключне право народу своїми 

вольовими рішеннями визначати і змінювати конституційний лад України, її 

демократичну легітимність як правової держави» [4]. При цьому визначаються 

конкретні шляхи, за допомогою яких народ може здійснювати зазначені функції, 

зокрема народ здійснює владу через вибори, всеукраїнський та місцевий 

референдуми, народну законодавчу ініціативу, інші форми безпосередньої 

демократії [4].  

Таке трактування цієї статті Конституції передбачає реалізацію народом 

України законодавчої ініціативи, проте зміст даного положення або жодного іншого в 

Основному Законі прямо не врегульовує такого права [4]. 

Таким чином, в чинній редакції Конституції України відсутні засади реалізації 

такої впливової форми безпосередньої участі громадян як народна законодавча 

ініціатива [4]. 

Референдум – є однією з форм реалізації права народу брати участь в 

управлінні державою (ст. 69 Конституції України) [1]. Проте референдум не має 

практичності в нашій правовій системі, оскільки надання народу можливості 

самостійно ініціювати референдум ускладнено нечіткістю та незрозумілістю як 

чинного законодавства так і малозрозумілою практикою його реалізації. Так, Закон 

України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» від 03.07.1991 р. втратив 

чинність 28.11.12 р. На зміну йому був прийнятий Закон України «Про всеукраїнський 

референдум» від 06.11.2012 р. Проте, Конституційним Судом України даний закон 

від 26.04.2018 р. був визнаний неконституційним. У результаті в Україні немає 

правової бази щодо регламентації порядку проведення референдумів та втілення 

їхніх результатів у юридичні форми. 

Наразі в Україні демократичні інститути мають нормативно – правове 

обґрунтування та частину з них не підкріплено системою фактичної реалізації. Також 
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існує проблема в тому що, у певних норм народовладдя  відсутнє законодавче 

трактування. 

Отже, механізми безпосередньої демократії вимагають реформування, задля 

того щоб забезпечувати не лише теоретичний характер права громадян брати участь 

в управлінні країною, а й практичну реалізацію встановлених «юридичних 

можливостей». Крім цього, потрібно чітко регламентувати основні засади 

безпосередньої демократії в окремих нормативно-правових актах. 
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Історія судочинства в Україні формувалася паралельно з історією нашої 

країни, неодноразово змінюючись. Зі зміною форми правління, державного устрою чи 

політичного режиму держави відбувався розвиток правових норм, що утворюють 

судову систему, її організацію, функціонування окремих судів, зокрема розвиток 

інституту присяжних.  

Інституція суду присяжних взяла свій початок ще у 19 ст., а саме у 1864 році 

із запровадженням судової реформи на українських землях. На початку 20 ст. 
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виникли сумніви щодо доцільності суду присяжних, з чого з'явилася тенденція до 

обмеження їх компетенції. Зокрема були намагання вилучити з підсудності суду 

присяжних політичні злочини [1]. Яскравим представником того часу став український 

правник і науковець О. Кістяківський, який наголошував на важливості даної 

інституції. Суд присяжних був одним із головних демократичних засобів захисту прав 

і свобод людей, обмеження повноважень влади та посилення народного контролю у 

процесі здійснення правосуддя. В час, коли українські землі були під Польщею, 

діяльність судів велася за конституцією 1921 року та кримінально-процесуальним 

кодексом Австрії, які згодом стали чинними і в Галичині. В період СРСР чітко 

сформованого суду присяжних не існувало, бо для правлячих кіл це було, на кшталт, 

буржуазного суду. Проте існували так звані засідателі – громадяни, що були обрані 

для допомоги в судовому засіданні.  

В роки незалежності України, зокрема після прийняття Конституції, суду 

присяжних надали повноваження розглядати певний перелік справ. Відтак, було 

створено два види здійснення правосуддя – одноособове (суддями) і колегіальне 

(судом присяжних). Попередня редакція ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» від 2010 

р. не давала належного обґрунтування даній інституції, в той час як Кримінально-

процесуальний кодекс зовсім не визнавав її. Вже у новому ЗУ «Про судоустрій і 

статус суддів» від 2016 р. встановлено новий механізм роботи, а саме, затверджено 

списки присяжних. Але навіть таке правове підґрунтя не впровадило суд присяжних у 

реальне життя. Так як проти реалізації прописаних норм найактивніше виступали 

професійні судді, бо вони не мали б змоги виконувати справи можновладців за умови 

існування суду присяжних [1]. 

Правова діяльність суду та засади його діяльності регулюються ЗУ «Про 

судоустрій і статус суддів», Кримінально-процесуальним кодексом України від 2012 

року та Основним Законом держави – Конституцією України від 1996 року. В них 

визначено поняття «присяжний», вимоги, статус та інші складові діяльності 

останнього. А які ж справи належать до компетенції суду присяжних? Ст. 31 

Кримінально-процесуального кодексу України зазначає, що суд присяжних може 

розглядати справу суду першої інстанції, якщо за вчинення злочину, у якому 

обвинувачується підсудний, передбачено покарання у вигляді довічного ув’язнення й 

сам обвинувачений подав клопотання про розгляд його справи судом присяжних [2].  

Сьогодні інститут присяжних найбільш поширений у Сполучених Штатах 

Америки. Тому більшість науковців у розробці положень та понять, що стосуються 



 

 

                            ІМПЕРАТИВИ РОЗВИТКУ ПРАВА ТА ДЕРЖАВИ        ІІ (ХІІІ) ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

  

 
82 

даної теми, посилаються на американський досвід і досвід інших країн. Та чи є такий 

вид здійснення правосуддя ефективним? Так, ще в 1897 році приват-доцент М. 

Чубинський розробив доповідь для засідання Київського юридичного товариства, у 

якій наводив аргументи й контраргументи доцільності суду присяжних [3]. По-перше, 

він відзначив, що наявне розмежування факту та права, що не є корисним для 

здійснення правосуддя; по-друге, такий суд є досить непередбачуваним, оскільки 

наперед не можна сказати, чи буде винний засуджений, а невинний - виправданий і 

звільнений у залі суду; по-третє, існує сумнів щодо почуття законності у 

представників суду, адже вони не є професійними юристами, що можуть 

розмежовувати основоположні принципи права.  

Для того, аби в Україні суд присяжних став ефективним видом здійснення 

правосуддя, необхідно розробити та прийняти закон, що врегульовуватиме дані 

відносини. На нашу думку, для українців буде корисним запозичення зарубіжного 

досвіду, а саме встановлення наступних умов: 1) розгляд справ, що стосуються не 

лише довічного ув’язнення, а й тих, що становлять суспільний інтерес, тих, що 

належать до соціально-побутової сфери (життя, здоров’я, честь, гідність…); 2) 

кількість присяжних має бути визначена на законодавчому рівні: для розумного 

прийняття рішення достатньо від шести до дванадцяти голосів, аби за умови рівної 

подільності, голос судді був остаточним; 3) залучатися до присяжних можуть лише 

особи, що отримали повну вищу освіту, розуміються на основних засадах та 

принципах здійснення правосуддя і є повністю дієздатними; 4) визначити обсяг прав і 

обов’язків у присяжних і судді на всіх етапах судового процесу задля попередження 

перевищення повноважень.  

Як зазначав Маляренко Василь Тимофійович (Голова Верховного Суду 

України з 2002 по 2006 рр.): «Суд присяжних є малопродуктивним, складним і 

громіздким, запроваджується лише для розгляду невеликої категорії справ, і то по 

першій інстанції, але при цьому вимагає великих зусиль держави з підготовки його 

діяльності». З огляду на це, чи можна сказати, що суд присяжних не має переваг? 

Насправді це не так, ми вважаємо, що саме завдяки цьому способу здійснення 

правосуддя можливе створення умов для виявлення помилок суду, для запобігання 

зловживання слідства, це унеможливлює поблажливість і солідарність суддів з 

правоохоронними органами. Тому, доречно сказати, що суд присяжних – це прямий 

вияв суспільної думки! 
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На сучасному етапі розвитку України як правової демократичної держави 

виникла потреба в реформуванні багатьох сфер життєдіяльності, зокрема правової. 

Розглядаючи відомі нам факти, хочемо звернути увагу на те, що важливого значення 

для неупередженості й справедливості системи набуває участь народу у здійсненні 

правосуддя за допомогою інституту присяжних, який гарантований Конституцією 

України. Ми вважаємо, що саме це підвищить правову свідомість та культуру 

населення, а також надасть поштовх до розвитку демократичних основ в Україні. Ми 

впевнені, що зникне соціальна напруга, адже зосередження різних характерів, 

поглядів на життя та людей з відмінними матеріальними станами над однією 

справою, надасть можливість рахуватися один з одним і допоможе зрозуміти 

інтереси кожного. Варто пам’ятати: «все, що робиться, робиться на краще».  
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Громадяни з інвалідністю є серед усіх верств населення будь-якого суспільства. 

Це люди з такими вадами здоров’я, як ураження опорно-рухового апарату та 
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центральної і периферичної нервової системи; психічними захворюваннями та 

розумовою відсталістю; ураженнями органів слуху та зору; ураженнями внутрішніх 

органів; онкологічними захворюваннями. 

За інформацією Державної служби статистики України станом на 01.01.2017 

кількість осіб з інвалідністю в Україні становить 2 603 319, із них І групи-240 591, ІІ 

групи – 900 478, ІІІ групи -1 306 151, крім цього діти з інвалідністю до 18 років 

становлять 156 099 осіб [1]. 

Актуальним питанням є облаштування міського, приміського, міжміського  та 

міжнародного транспорту для перевезення інвалідів та виділення для їхніх 

автомобілів місць на автомобільних стоянках.  

Саме зазначені проблеми визначають необхідність проаналізувати основні 

проблеми транспорту для інвалідів, виявити причини та запропонувати шляхи їх 

подолання. 

Серед вітчизняних науковців та практиків, які займалися теоретичною 

розробкою та дослідженням даної проблеми  слід виділити М. Авраменка, С. 

Богданова, Н. Борецьку, Е. Лібанову, О. Макарову, С. Мельника, К. Міщенко, В. 

Скуратівського, В. Сушкевича та ін. Значний внесок у дослідження цієї проблеми 

роблять також фахівці Інституту соціальної роботи та управління Національного 

педагогічного університету ім. М. Драгоманова. 

У 2018 році Верховна Рада України розглянула в першому читанні законопроект 

№6710 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального 

захисту осіб з інвалідністю.  

Слова «інвалід», «особа з обмеженими фізичними можливостями», «інвалід 

війни» і «дитина-інвалід» у всіх відмінках і числах замінюються відповідно словами 

«особа з інвалідністю», «особа з інвалідністю внаслідок війни» і «дитина з 

інвалідністю» замінено відповідно, на «особа з інвалідністю», «особа з інвалідністю в 

результаті війни» та «дитина з інвалідністю». Але інші закони, звіти та програми все 

ще містять такі поняття як «інвалід». Тому, навіть у цьому питанні порушуються 

права осіб з інвалідністю.  

За результатами опитувань Всеукраїнського громадського об’єднання 

«Національна асамблея людей з інвалідністю» в Україні більшість інвалідів 

користується громадським транспортом (83,7 %), з них більше половини (56,4%) – 

кожен день, 11,7% – двічі на місяць, 6% – тричі на місяць. 25,3 % користуються 

громадським транспортом за потреби, або не користуються взагалі [4]. 
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В країнах Європи та США проживає близько 100 млн. інвалідів, але там діють 

Закони про інвалідів, які регулюють питання транспорту, автобусних зупинок, 

світлофорів, залізничних та автобусних вокзалів, ліфтів для метро [2, с. 90]. 

Основними проблемами транспортної інфраструктури для осіб з інвалідністю в 

Україні є:  

 відсутність зупинок громадського транспорту, адаптованих для людей з 

інвалідністю, що пересуваються на інвалідних колясках; відсутність на багатьох 

громадських зупинках місць для сидіння, навісу від дощу; неправомірні дії водія під 

час паркування на зупинках, а також їхня байдужість та повне ігнорування людей на 

візках;  

 недоступність самого транспорту, тобто відсутність низько підлогового 

громадського транспорту; 

 непристосована прилегла територія для людей з інвалідністю (неможливість 

скористатися підземними пішохідними переходами, відсутність ліфтів, пандусів, 

звукового супроводження, високі бордюри, відсутність пристосованих місць 

паркування для авто людей з інвалідністю, неможливість без сторонньої допомоги 

потрапити в салон тролейбуса, автобуса; в приміщення станції або вокзалу; перейти 

вулицю або скористатись наземним пішохідним переходом чи ненормативним 

пандусом; 

  бар’єрність самих споруд (приміщення вокзалів, станцій, низькі перони, 

відсутність пристосованих туалетних кімнат, високі віконця кас продажу квитків, 

відсутність на більшості станцій метро та на вокзалах тактильної плитки та написів 

шрифтом Брайля, відсутність зон відпочинку для пасажирів з інвалідністю, 

неможливість без сторонньої допомоги потрапити на перон, в вагон); 

 відсутність в вагонах та автобусах приміського сполучення спеціальних 

салонних візків;  

 проблема доступу користувачів з інвалідністю до інформації: недоступність 

веб-сайтів, неможливість людям з інвалідністю (в т. ч. з порушеннями зору) купувати 

квитки онлайн або замовляти спец. вагон); 

 недоступна інформації для людей з порушеннями зору: відсутність озвучення 

зупинок, інформації про зупинки або некоректно подана інформація (малий шрифт), 

взагалі відсутність інформаційних табло; відсутність мап для користувачів з 

порушеннями зору; 

 низька культура обслуговування пасажирів;  
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 відсутність відомчого контролю. 

Дуже важливим питанням для міст є облаштування пішохідних переходів 

пониженими бордюрами та звуковими світлофорами (для осіб з вадами зору), 

будування наземних і підземних пішохідних переходів для користування 

маломобільним групам населення, а також облаштування напрямним огородженням. 

Останні декілька років в деяких містах України почала дію така служба як 

«соціальне таксі». Особи з інвалідністю можуть скористатися такою послугою задля 

поїздки до лікувальних закладів, до банківських установ, відвідування нотаріуса чи 

судових засідань. [5, ст.199] 

Аналізуючи, все заходи, які проводяться задля забезпечення життя осіб з 

інвалідністю для користування транспортом, та дивлячись на ситуації у 

повсякденному житті, особисто мені здається, що не багато заходів виконано. 

Лише 79 автобусів по всій Україні є низькопідлоговими, лише 19 вагонів, 

пристосованих для перевезення пасажирів з фізичними обмеженнями, не так багато 

вокзалів оснащено для інвалідів (каси для людей з обмеженими можливостями, 

інформаційні табло, звукові маячки, непристосовані зони очікування та туалети) [6, 

ст. 15-16]. 

Виходячи з вищенаведеного необхідно зазначити, що місцеві органи влади 

мають вжити відповідних заходів для оснащення автобусних, тролейбусних і 

трамвайних маршрутів принаймні одним транспортним засобом для перевезення 

людей з обмеженими фізичними можливостями. Необхідно також здійснювати 

закупівлю залізничних пасажирських вагонів, максимально пристосованих для 

перевезення цієї категорії осіб. Потребує організації служба супроводження інвалідів 

в аеропортах та вокзалах, забезпечення безперебійної роботи ліфтів та інших 

технічних засобів, призначених для інвалідів у візках та інших мало мобільних груп 

населення. 
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На сучасному етапі розвитку суспільства стратегічним ресурсом поступального 

розвитку будь-якої держави стає людський капітал, який потребує інвестиційних 

вкладень та інноваційної підтримки. Вирішення цього завдання, в умовах 

обмеженості фінансових ресурсів загострює проблему фінансування охорони 

здоров’я, фізичного та духовного розвитку людини.  

Нині, у світовій практиці медичне страхування являє собою важливу складову 

соціальної інфраструктури кожної розвиненої країни, що надає можливість 

громадянам на отримання медичних послуг найвищої якості. Тому формування та 

запровадження ефективної системи медичного страхування в Україні створить 

можливість підвищити ефективність фінансування медичних потреб населення, а 

також підтримає наступні покоління. 

Наукове підґрунтя проблеми формування і розвитку системи медичного 

страхування в ринкових умовах закладено визначними зарубіжними та вітчизняними 

вченими, серед яких: А. Аркінсон, Н. Архалгельська, В. Базилевич, Дж. А. Брітейн, Є. 

Берковіц, Р. Болл, Н.Внукова, Я. Вовк, О. Гаряча, О. Гаманкова, О. Губар, Ю. 

Гржбовський, А. Гриненко, Ю. Гришан, Н. Демідов, А. Загородній, О. Клименко, Ю. 

Косарєв, та інші. 

Важливим елементом системи страхової медицини є медичне страхування. 

Медичне страхування – вид особистого страхування на випадок втрати здоров’я від 

хвороби або внаслідок нещасного випадку. Медичне страхування застосовується з 
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метою мобілізації та ефективного використання коштів на покриття витрат на 

медичне обслуговування страхувальників [1]. 

Юридична складова захисної функції страхування полягає в наданні 

страхувальнику юридичного зобов’язання страховика, за яким він зобов’язаний під 

час настання несприятливої події виконати дії, передбачені договором страхування. 

Матеріальна складова захисної функції зумовлена здійсненням страхових виплат у 

разі настання страхового випадку. Психологічна складова реалізується у виникненні 

в страхувальника (застрахованої особи) відчуття захищеності, заснованого на 

юридичному обов’язку страховика реалізувати матеріальну складову захисної 

функції страхування [2, с. 102]. 

На сьогодні основною проблемою системи охорони здоров’я та медичного 

страхування є незбалансованість заявлених державних гарантій медичної допомоги 

та обсягів їхнього фінансового забезпечення. Незважаючи на щорічне збільшення 

коштів, що надходять у систему охорони здоров’я населення існує помітний дефіцит 

фінансування територіальних програм державних гарантій безкоштовного надання 

медичної допомоги населенню [3, с. 103]. 

Слід зазначити, що на сьогодні виділяють у світі три основні моделі системи 

медичного страхування:1) державна модель – система «одного платника», яка з 

успіхом функціонує в Франції; 2) модель «керованої конкуренції» у Швейцарії;3) 

модель повністю приватної страхової медицини (США).  

Однією з перших країн, де було запроваджено медичне страхування, 

вважають Німеччину (1881 р.). Тут, як і в Бельгії, Нідерландах, Швеції та Японії, 

медичне страхування має обов’язковий характер. Британська та італійська модель 

характеризується превалюванням бюджетної системи фінансування, там 

обов’язковим медичним страхуванням охоплено 1/3 населення країни. В Америці 

близько 90 % населення країни користуються послугами приватних страхових 

компаній, страхова медицина є змішаною (страхово-бюджетною). При цьому за 

статистикою з 300 млн жителів 47 млн не мають узагалі медичної страховки та 

позбавлені доступу до кваліфікованої допомоги, ще 50 млн застраховані по мінімуму, 

що не дає їм змоги розраховувати на дорогі ліки та складні операції. Щодо країн 

пострадянського простору, у яких реформа охорони здоров’я триває і ще не досягла 

рівня держав з високорозвиненим соціально-економічним устроєм, то найголовніше 

їх досягнення полягає в тому, що система охорони здоров’я там принаймні 

зберіглась. Так, у Грузії, попри визнання її медичної реформи неефективною, все ж 
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вдалося застрахувати половину населення через державні програми, другу половину 

(це зробили приблизно рік тому) перевести на загальне страхування. Соціальна 

система медичного страхування Молдови покриває 90 % послуг для громадян 

республіки, там діє Національна компанія медичного страхування. 

Державна система охорони здоров’я в Україні побудована на основі командно-

адміністративної моделі управління (системі Семашка), згідно з якою головною 

метою є забезпечення рівного доступу населення до медичних послуг, а медичну 

допомогу надають безкоштовно. Проте в Україні установи охорони здоров’я 

працюють в умовах обмежених ресурсів. У приватній системі охорони здоров’я 

медичні організації користуються високим ступенем економічної свободи. Ключове 

значення тут має якість – при високій якості послуг та меншій вартості пацієнти 

віддають перевагу саме таким установам [4, с. 119]. 

З метою подолання кризового періоду у вітчизняній системі охороні здоров’я 

доцільно не лише змінити механізм її фінансування, а й реформувати всю систему. 

У серпні 2014 року Міністерство охорони здоров’я ініціювало розробку 

Національної� стратегії реформування системи охорони здоров’я в Україні. За 

допомогою нових стратегічних підходів до підвищення якості та доступності допомоги 

та зменшення фінансових ризиків для людей� потрібно було надати нового 

поштовху реформі галузі [5]. 

На основі зазначеної Національної стратегії прийнято Концепцію реформи 

фінансування системи охорони здоров’я згідно з якою метою реформи фінансування 

системи охорони здоров’я є створення та запровадження нової моделі фінансування, 

яка передбачає чіткі та прозорі гарантії держави щодо обсягу безоплатної медичної 

допомоги, кращий фінансовий захист громадян у випадку хвороби, ефективний та 

справедливий розподіл публічних коштів та скорочення неформальних платежів, 

створення стимулів до поліпшення якості надання медичної допомоги населенню 

державними і комунальними закладами охорони здоров’я [6]. 

Концепція реформи фінансування системи охорони здоров’я України 

передбачає чотири напрямки реформування: 

по-перше, створення Державного гарантованого пакету медичних послуг, 

відповідно до якого замість декларації про надання всієї медичної допомоги 

безоплатно держава бере чітке зобов’язання надавати визначений обсяг медичних 

послуг. Медичні послуги в межах гарантованого пакету надають постачальники всіх 

форм власності, отримуючи оплату за надані послуги від єдиного національного 
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замовника. В результаті реформи обмежені ресурси ідуть на гарантовані медичні 

послуги, зменшуються неформальні платежі, зростає якість медичної допомоги, 

взаємна відповідальності пацієнтів та лікарів; 

по-друге, визначення єдиного національного замовника медичних послуг, що 

дозволить уникнути конфлікту інтересів – розмежування функцій замовника та 

постачальника послуг. Кошти на гарантований пакет послуг акумулюються в єдиному 

національному фонді. Утворюється єдиний простір медичних закладів. Послуги 

оплачуються державою там, де їх отримує пацієнт. В результаті на ринку медичних 

послуг з’являється конкуренція, запроваджуються контрактні відносини між 

замовником і постачальником послуг. Публічні кошти витрачаються ефективніше 

завдяки тому, що  пацієнт може вільно обирати заклад та лікаря, зростає прозорість 

та підзвітність публічних фінансів; 

по-третє, запроваджуються нові механізми оплати медичних послуг (принцип 

«гроші йдуть за пацієнтом»). Тобто держава відмовляється від утримання 

інфраструктури медичних закладів через постатейне кошторисне фінансування, 

переходячи до оплати медичним закладам реальних послуг, наданих пацієнтам. 

Передбачається, що з’являються стимули для медичних закладів підвищувати якість 

та ефективність надання послуг та зростають доходи медичних працівників; 

по-четверте, планується посилення ролі громад, які виступатимуть в ролі 

засновників та власників ефективних конкурентних медичних закладів, що продають 

медичні послуги державі, страховим компаніям, громадянам на єдиному ринку 

медичних послуг. Держава в цей час виступатиме в ролі закупівельника 

гарантованого для кожного громадянина обсягу послуг. В результаті створюється 

децентралізоване управління медичними закладами та чітко розділяються функції 

держави та громад в охороні здоров’я, зникає дублювання їхніх ролей. 

Так, державна охорона здоров’я утримуватиметься за рахунок держави і 

надаватиме громадянам України гарантований обсяг медичної допомоги. Усі, кого не 

задовольнить ця підсистема, зможуть або реалізувати себе (медичні працівники), або 

отримати медичну допомогу (пацієнти) у громадських і приватних медичних 

закладах. 

Отже, зазначимо, що фінансова стабільність системи обов’язкового медичного  

страхування залежить від стану економіки країни. Уповільнення темпів економічного 

зростання негативно впливає на рівень фінансової забезпеченості національної 

системи охорони здоров’я, а значить і на показники здоров’я населення. 
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Відомо, що Україна, здійснюючи ринкові трансформації в медичній галузі, 

розглядає можливість введення загальнообов’язкового медичного страхування, та, 

скоріше за все, буде прагнути сформувати змішану бюджетно-страхову систему 

фінансування охорони здоров’я, яка отримала позитивну оцінку на обговореннях у 

колах фахівців. Паралельне існування громадської та приватної медицини сприятиме 

виникненню конкуренції, у хворих з’явиться можливість вільного вибору лікаря й 

закладу, що є правом громадян у демократичному світі, а держава контролюватиме 

підготовку кадрів і ціноутворення медичної допомоги. 
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В колишньому СРСР, а отже, і в Україні, яка перебувала у його складі, земля 

була націоналізована і її єдиним власником стала держава. Громадянам, 

сільськогосподарським підприємствам, організаціям і установам земля передавалася 

лише у користування. Панування державної власності на землю стало однією з 

головних причин низького рівня ефективності її використання. 

З набуттям Україною незалежності і започаткуванням ринкових трансформацій 

виникла об’єктивна необхідність у здійсненні земельної реформи, яка є однією з 

центральних ланок економічної реформи, що провадиться в нашій державі. 

Земельна реформа – це комплекс заходів, – правових, соціально-економічних, 

технічних та організаційних, – направлених на перебудову земельних відносин через 

роздержавлення земель, утвердження різних форм власності на неї та розвиток 

нових організаційних форм господарювання на селі, що функціонують на приватній 

власності. 

Земельна реформа в Україні пройшла ряд етапів. Перший з них бере свій 

початок з прийняття Земельного кодексу України від 18 грудня 1990 року, яким було 

зафіксовано існування права на землю у формі довічного успадкованого володіння, 

постійного володіння, а також постійного і тимчасового користування. Проте 

визнання успадкованого володіння землею нерівнозначне праву власності на цей 

ресурс, оскільки право розпоряджатися землею залишалося за радами народних 

депутатів [1]. Велике значення для розвитку земельних відносин на цьому етапі 

відіграло прийняття Верховною Радою Української РСР Постанови «Про земельну 

реформу» від 18 грудня 1990 року, якою було оголошено, що весь земельний фонд 

України визнавався як об’єкт земельної реформи, завданням якої є перерозподіл 
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земель з метою створення умов для рівноправного розвитку різних форм 

господарювання на селі. В процесі такого перерозподілу земля мала передаватися у 

приватну власність громадянам, колективним сільськогосподарським підприємствам, 

установам і організаціям; у тимчасове користування фізичним і юридичним особам 

[2]. 

Другий етап земельної реформи започаткований у січні 1992 р. з прийняттям 

Верховною Радою України Закону України «Про форми власності на землю» і в 

березні цього ж року – нової редакції Земельного кодексу України [1, 3]. Цими 

документами були внесені істотні зміни у форми власності на землю – в Україні 

запроваджувалися три форми власності на неї: приватна, колективна і державна, 

причому юридично визнано, що дані форми власності є рівноправними. Але 

початком другого етапу можна вважати грудень 1991 р., оскільки в цей час відбулося 

часткове реальне втілення приватної власності на землю в сфері товарного 

сільськогосподарського виробництва, завдяки прийняттю закону України «Про 

селянське (фермерське) господарство» від 20 грудня 1991 року [4]. Ним передбачено 

передачу у приватну власність такому господарству середньої земельної частки, що 

припадає на одного жителя на території відповідної ради народних депутатів. 

Третім етапом земельної реформи стало прийняття Указів Президента України 

«Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері 

сільськогосподарського виробництва» від 10 листопада 1994 року [5], «Про порядок 

паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським 

підприємствам і організаціям» від 8 серпня 1995 року [6], «Про захист прав власників 

земельних часток (паїв)» від 21 квітня 1998 року [7] та законів України «Про оренду 

землі» від 23 квітня 1997 року [8] та «Про фіксований сільськогосподарський 

податок» від 18 червня 1998 року [9].  

Вказаними нормативними актами здійснена безоплатна передача землі у 

колективну та приватну власність для виробництва сільськогосподарської продукції, 

тобто на даному етапі відбулося її реальне роздержавлення. Був здійснений поділ 

земель, які передані у колективну власність, на земельні частки (паї) без виділення їх 

у натурі і видані селянам сертифікати на право на земельну частку (пай). На думку 

В.Г. Андрійчука, початком четвертого етапу земельної реформи став Указ 

Президента України «Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування 

аграрного сектора економіки» від 3 грудня 1999 року [10, с. 54; 11]. Ним 

передбачався вільний вихід членів КСП із складу цих підприємств зі своїми 
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земельними і майновими паями та створення на їх основі інших суб’єктів 

господарювання, заснованих на приватній власності. Надзвичайно важливо, що 

Указом впроваджено обов’язкове укладання юридичними особами, які 

використовують землі для сільськогосподарських потреб, договорів оренди 

земельних паїв з виплатою орендної плати фіксованого розміру.  

В 2000 р. стала реалізовуватися вимога Указу про заміну сертифікатів на 

земельну частку (пай) на Державні акти на право приватної власності на землю. Цим 

самим створилися реальні умови для впровадження в нашій державі повноцінного 

ринку землі. Важливим кроком у здійсненні земельної реформи на цьому етапі став 

Указ Президента України «Про основні напрями земельної реформи в Україні на 

2001–2005 роки» від 30 травня 2001 року [12]. Передбачений Указом комплекс 

взаємопов’язаних правових, організаційних, фінансових, науково-технічних та інших 

заходів має забезпечити прискорення завершення в Україні земельної реформи, а 

також створити ефективний механізм регулювання земельних відносин та 

державного управління земельними ресурсами. Але особливого значення для 

завершення земельної реформи в нашій державі набуло прийняття нового 

Земельного кодексу України. 

Земельний кодекс України – це основний документ земельного законодавства, 

яким регулюються земельні відносини з метою створення необхідних умов для 

раціонального використання й охорони земель, рівноправного розвитку всіх форм 

власності на землю і форм господарювання [13]. Земельний кодекс України був 

прийнятий 25 жовтня 2001 р. Він складається з 10 розділів, 37 глав і 213 статей. У 

ньому знайшли юридичне закріплення всі прогресивні напрацювання земельної 

реформи, що здійснювалися в нашій країні за останні шість років. Водночас він 

вирішує і низку нових питань земельної реформи. Тому за своїм змістом новий 

Земельний кодекс докорінно відрізняється від попереднього. Важливо, що він 

відкриває широкі можливості для формування класичних загальноприйнятих у 

цивілізованому світі земельних відносин, під якими розуміють суспільні відносини 

щодо володіння, користування і розпорядження землею. Встановлюється, зокрема, 

правове підґрунтя для здійснення застави землі, її купівлі-продажу, для введення у 

вітчизняну правову практику понять обмежень на землекористування тощо. 

Земельний кодекс остаточно розв’язав найфундаментальнішу проблему 

земельних відносин – проблему форм власності на землю. Ним передбачається три 

рівноправні форми власності: приватна, комунальна і державна. Суб’єктами права 
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власності на землі приватної власності є громадяни та юридичні особи, на землі 

державної власності – держава, яка реалізує це право через відповідні органи 

державної влади (Кабінет Міністрів України, Державні адміністрації всіх рівнів у 

межах наданих їм повноважень) і на землі комунальної власності – територіальні 

громади сіл, селищ і міст, які реалізують це право безпосередньо або через органи 

місцевого самоврядування (у комунальній власності знаходяться всі землі в межах 

населених пунктів, крім земель державної і приватної власності, а також земельні 

ділянки за їх межами, на яких розташовані об’єкти комунальної власності). 

Земельним кодексом встановлені норми безоплатної передачі земельних 

ділянок громадянам України; детально розглядаються умови набуття права на 

землю (права власності або права користування) громадянами України та 

юридичними особами, а також умови придбання земельних ділянок на підставі 

цивільно-правових угод; Земельний кодекс унеможливлює надмірну концентрацію 

землі у приватній власності окремих громадян, що є цілком виправданим з погляду 

на соціально-економічну ситуацію, яка склалася в Україні на початку ХХІ століття.  

Верховна Рада України 20 грудня 2018 року підтримала законопроект № 9355-

5 «Про внесення змін до розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу 

України щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель». В 

свою чергу, Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) вважає, що мораторій на 

продаж сільськогосподарської землі порушує права українців-власників цієї землі. 

Саме зняття мораторію можна буде вважати завершенням земельної реформи.  
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Дуже актуальною і складною проблемою в цивільному праві є інститут 

авторського права. Норми Українського законодавства закріплюють право кожної 

особи на свободу творчості. Автор має право як творити в будь-якій сфері людської 

діяльності, так і право використовувати результати своєї творчості. Будь-який інший 

суб’єкт при використанні чужої інтелектуальної власності повинен мати дозвіл від 
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автора або особи, якій в повному обсязі належить авторське право. В Україні ці 

норми на практиці, нажаль, не дотримуються і не виконуються в повному обсязі. 

Продукти інтелектуальної діяльності усе більш чітко набувають рис товару, 

проте товару специфічного. До поняття інтелектуальної власності неможливо 

застосувати класичну матеріально-правову тріаду: володіння, користування, 

розпорядження. Специфіка інтелектуальної власності полягає в тому, що її об’єкти 

нематеріальні, а термін дії – обмежений. Якщо раніше мова йшла про вплив 

інтелектуальної власності на швидкість та ефективність інноваційних процесів в тій 

чи іншій економічній системі, то сьогодні об’єктом інновацій є сама інтелектуальна 

власність. 

За останнє десятиліття сфера застосування авторського і суміжних прав 

істотно розширилася. Передусім це стало можливим завдяки появі нових способів 

розповсюдження інформації і творів – таких як: супутниковий зв’язок, глобальний 

зв’язок, Інтернет, CD- та DVD-носії тощо. В світі, де переважають електронні засоби 

інформації авторські, суміжні права, промислова та інші види інтелектуальної 

власності мають вписатися в абсолютно нову систему правового захисту, в нові 

координати обігу та обміну [1]. 

Правове регулювання в Україні, у сфері авторського права становлять чимало 

нормативно-правових актів, до них відносяться, по-перше, Конституція України, а 

також кодекси, закони, міжнародні договори, членами яких є Україна. Зокрема, 

Конституція України гарантує свободу літературної, художньої, наукової і технічної 

творчості (ст. 54), а також право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю 

власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. (ст.41) [2]. Існують 

спеціальні закони, такий як: Закон України «Про авторське право і суміжні права» [3], 

Україною ратифіковано 19 міжнародних конвенцій, договорів та угод, а також 

прийнято понад півсотні законів та підзаконних нормативно-правових актів, що 

регулюють правовідносини, які виникають у зв’язку із створенням та використанням 

творів науки, літератури і мистецтва. Нормативно-правові акти про авторське право і 

суміжні права охороняють особисті немайнові права і майнові права авторів та їх 

правонаступників, пов’язані із створенням та використанням творів науки, літератури 

і мистецтва – авторське право, і права виконавців, виробників фонограм і відеограм 

та організацій мовлення – суміжні права. 

Суб’єктами авторського права є автори творів, їх спадкоємці та особи, яким 

автори чи їх спадкоємці передали свої авторські майнові права. 
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Об’єктами авторського права є твори у галузі науки, літератури і мистецтва, а 

саме: 1) літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, 

технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо); 2) виступи, лекції, 

промови, проповіді та інші усні твори; 3) комп’ютерні програми; 4) бази даних; 5) 

музичні твори з текстом і без тексту; 7) аудіовізуальні твори; 8) твори образотворчого 

мистецтва; 9) твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва; 10) 

фотографічні твори; 12) ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, 

що стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітектури та інших сфер 

діяльності та інші твори. 

Не є об’єктом авторського права: а) повідомлення про новини дня або поточні 

події, що мають характер звичайної прес-інформації; б) твори народної творчості 

(фольклор); в) офіційні документи політичного, законодавчого адміністративного 

характеру (закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) та їх 

офіційні переклади; г) державні символи України, державні нагороди; символи і знаки 

органів державної влади, Збройних Сил України та інших військових формувань; 

символіка територіальних громад; символи та знаки підприємств, установ та 

організацій; д) грошові знаки; е) розклади руху транспортних засобів, розклади 

телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних [4]. 

Слід відзначити наявність наступних проблем, що виникають у процесі 

реалізації авторського права в Україні: 1) скачування і продаж неліцензованої 

піратської продукції, а саме: фільмів, творів, музикальних композицій та 

комп’ютерних програм; 2) ініціатива в маніпулюванні об’єктами інтелектуальної 

власності в мережі належить не автору (власнику авторських прав), як у «звичайному 

житті», а користувачу, до того ж абсолютно анонімному; 3) невизначеність механізмів 

залучення до відповідальності провайдерів за розміщення на сайтах, що 

обслуговуються ними недостовірної інформації; 4) інформація про особу в Інтернеті 

не є конфіденційною. 

Торговельне представництво США в своєму щорічному спеціальному звіті 

поставило Україну на перше місце в списку країн, що не забезпечують ефективну 

правову охорону інтелектуальної власності, також в цьому списку опинилися ще сім 

країн: Китай, Чилі, Індія, Мексика, Росія, Тайвань та В’єтнам [5]. 

Дослідивши законодавчу базу України у сфері авторського права і аналізуючи 

досвід інших держав можна дійти висновку про необхідність удосконалення 

українського законодавства у сфері авторського права у таких напрямках як: 



 

 

                            ІМПЕРАТИВИ РОЗВИТКУ ПРАВА ТА ДЕРЖАВИ        ІІ (ХІІІ) ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

  

 
99 

1) внесення зміни до порядку виробництва, зберігання, видачі контрольних 

марок та маркування примірників комп’ютерних програм з метою запобігання 

отримання контрольних марок для «піратських» носіїв; 

2) затвердити урядову програму роз’яснення суспільству цінностей легального 

програмного забезпечення; 

3) удосконалити Закон України «Про судоустрій і статус суддів», норми якого, 

щодо діяльності Вищого патентного суду, викликають більше запитань, ніж 

відповідей; наприклад, Законом не вирішено питання щодо того, які категорії справ 

буде розглядати суд; чи будуть йому підпорядковані спори, пов’язані з усіма 

об’єктами інтелектуальної власності, або лише щодо патентів чи авторських та 

суміжних прав; яким чином кандидат на посаду судді має підтверджувати практику 

представництва в суді у справах, пов’язаних з інтелектуальною власністю та інші 

питання; 

4) включити в законодавчий процес щодо вдосконалення законодавства в 

сфері авторського права зацікавлені громадські організації та об’єднання 

правовласників. 

Отже, метою розвитку авторського права має бути пошук нових ефективних і 

справедливих способів розповсюдження і охорони творів в умовах відкритого 

інформаційного суспільства. З огляду на наведене, можна зробити висновок, що 

належний захист авторського права в Україні гальмується через недосконалість 

законодавства та неналежну організацію здійснення правосуддя і контролю, а відтак, 

не сприяє, а навпаки, гальмує інноваційний розвиток. 
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У сучасному світі ми не уявляємо себе без багатьох речей: друзів, подорожей, 

гаджетів, улюблених книг, сім’ї, взаємозв’язку зі своєю державою та сили духу 

власної нації, котра незважаючи на всі незгоди та труднощі, що ставали на шляху до 

мирного співіснування всіх народів, долала їх та продовжувала свій тернистий шлях. 

Говорячи про майбутнє, неможливо не знати свого минулого та минулого своїх 

предків. Напевне, однією з націй, котра зазнавала чи не найбільшого утиску та 

страждань за всю історію людства була саме єврейська. Тому, досліджуючи події 

1933-1945 років, вкрай необхідно пам’ятати про Голокост, що був одним із найбільш 

жорстоких та глобальних проявів антисемітизму у світовій історії. 

У наш час, історик та директор Українського центру вивчення Голокосту 

Анатолій Подольський зауважив, що знання про причини й наслідки «Великої 

катастрофи» для сучасної України вкрай актуальні, оскільки нині в анексованому 

Росією Криму та на окупованих територіях Донбасу людей карають за національною 

ознакою, як це було у роки Другої світової війни, однак способами покарання вже 

виступають не примусове відправлення у концентраційні табори та розстріли, а 

численні арешти [1]. 

Голокост…Скільки болю та страждань принесло єврейській та ромській нації 

це слово, що закарбувалося у пам’яті кожного. Для позначення цього історичного 

проміжку часу, єврейський народ використовує слово «Шоа», що в перекладі з івриту 

означає офіційну політику влади нацистської Німеччини, спрямовану на 

систематичне і жорстоке знищення євреїв [2]. У перекладі ж з давньогрецької це 

слово означає «всеспалення». У вузькому сенсі – це гонитва і масове винищення 

євреїв, котрі проживали в нацистській Німеччині, на території її союзників і на 
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окупованих ними територіях під час Другої світової війни, що охоплюється періодом з 

1939 по 1945 рік. 

Досліджуючи події Голокосту, важко не згадати про «Кришталеву ніч», або як 

ще називають «Ніч розбитих вітрин», «Листопадові погроми». Під цими поняттями 

криються страшні події, що відбулися в ніч з 9 на 10 листопада 1938 року. Причиною 

«Кришталевої ночі» стало вбивство радника німецького посольства Ернста фом 

Рата. Згідно з історичними даними, 7 листопада 1938 року в Парижі радник був 

серйозно поранений 17-річним польським євреєм Гершелем Гріншпаном. Головною 

причиною цього вбивства, зі слів юнака, послугувало примусове виселення його 

рідних з Німеччини саме через їх національність. 

Після його арешту він був направлений до паризької в'язниці. Через два роки 

після захоплення Парижа Гершель опинився в руках німців і був направлений до 

Берліна для допиту. З тих пір сліди були загублені. Є припущення, що його вбили в 

концентраційному таборі Заксенгаузен. 

Дізнавшись про такий зухвалий злочин простого єврейського хлопця, Гітлер та 

його поплічники зреагували миттєво. У Німеччині потужна антипропаганда була 

організована з блискавичною швидкістю, а в ніч на 9-10 листопада були проведені 

єврейські погроми, після чого весь світ почув про «Кришталеву ніч». Нацистська 

еліта використовувала це вбивство як зручну причину для своїх прихильників 

організовувати напади на майно євреїв, а потім, загалом, офіційно прийняти закон 

про виключення можливості євреїв брати участь в економічному житті країни [3]. 

Було видано наказ здійснювати підпала синагог, забезпечувати запобіжні 

заходи, щоб вогонь не поширився на сусідні (неєврейські) будинки. Окремо 

наголошувалось на тому, щоб суди не брати до уваги можливі скарги євреїв про 

результати «стихійних обурень». Поліція та гестапо виконували накази по здійсненню 

масових арештів євреїв, з подальшим їх відправленням у вже підготовлені 

концентраційні табори.  

Статистичні дані наводять жахливі цифри – лише за одну ніч було вбито 91 

єврея, сотні людей були поранені та покалічені, тисячі були піддані жорстокому 

катуванню та приниженні, близько 3,5 тисяч людей були заарештовані та відправлені 

до концтаборів Заксенгаузен, Бухенвальда та Дахау. Того ж дня 267 синагог, 7,5 

тисяч комерційних та некомерційних підприємств, сотні єврейських будинків були 

спалені або знищені. Загальний збиток складав 25 мільйонів рейхсмарок, з яких 
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приблизно 5 мільйонів припадали на пошкоджені вітрини (звідси й друга назва в 

традиційному перекладі– «Ніч розбитих вітрин») [4]. 

А вже протягом 6 днів (з 7 по 13 листопада 1938 року) було вбито, або ж 

доведено до самогубства близько 400 євреїв; спалено в загальному більше 1400 

синагог та інших приміщень, що призначені для відправлення богослужінь; знищено 

сотні будинків євреїв та їх крамниць. 

Отже, дослідивши за період Голокосту таку страшну й трагічну подію як 

«Кришталева ніч», можна дійти висновку, що нацистська влада не нехтувала будь-

якою можливістю, щоб завдати «нищівного» удару по єврейському народу. 

Пам’ятаючи про цю катастрофу, майбутнє покоління повинно виховувати в собі 

толерантність, миролюбність та взаємоповагу до всіх народів та національностей 

аби не допустити повторно такої масштабної трагедії. 
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3. Живыми остались только мы: Свидетельства и документы / Ред.-сост., авт. 
предисл. и комм. Б.Забарко. – К., 1999–2000. 

4. Бауер Є. Голокост у світовому та європейському контексті // Проблеми історії 
Голокосту. – Вип.4. – Дніпропетровськ; Запоріжжя, 2007. – С.11. 
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Політична історія Криму XV–XVIII ст., до входження півострова до складу 

Російської імперії, є недостатньо вивченою. Низка періодів по-різному оцінюється 

науковцями. Наприклад, це стосується питання про договір, яким було встановлено 
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протекторат Османської імперії над Кримським ханством: одна група науковців (Х. 

Іналкік, Л. Ісмаїлова) доводить факт існування реального договору між двома 

державами, а інша група (В. Смирнов, О. Галенко) дотримується думки, що такого 

договору не існувало. У даній статті узагальнено інформацію стосовно питання 

юридичного закріплення відносин між Кримським ханством і Османською імперією у 

другій половині XV ст., коли був встановлений протекторат Туреччини над Кримським 

ханством.  

Через внутрішні непорозуміння, заворушення і анархію у Кримському ханстві в 

1476 році встановилося безвладдя і внаслідок цього на троні в Криму утвердився 

Джанібек, ставленик золотоординського хана Ахмата. Загроза відновлення влади 

Золотої Орди над Кримським ханством занепокоїла «кримську еліту» і змусила 

відновити на ханстві Менглі-Герая, який внаслідок непорозумінь з генуезцями був 

відправлений до двору султана. О. Галенко, вважає, що, перебуваючи на території 

османів, Менглі-Герай визнав особисте підданство султану Мехмеду ІІ [1, c. 217]. А. 

Ільмі пише, що Емінек-бей, об’єднавшись з іншими беями, закликав Менглі-Герая до 

Криму і внаслідок боротьби з Бейкельді ханом (двоюрідним братом Менглі-Герая, 

який зазіхав на трон після смерті Хаджи-Герая) перший зайняв престол і знов став 

ханом. Менглі-Герай через зовнішню загрозу ханству приймає рішення щодо 

переходу під покровительство османів. Як пише А. Ільмі, Мехмед ІІ зрадів таким діям 

хана і відправив йому подарунки [2]. На думку А. Ільмі, так почалися відносини між 

двома державами. Тож названі автори вважають, що встановлення турецького 

протекторату над Кримським ханством було наслідком особистої угоди між султаном 

і ханом і не зазнало закріплення у письмовому договорі. 

Однак широкі кола науковців, досліджуючи процес юридичного закріплення 

протекторату Туреччини над Кримським ханством, наводять договір, який вперше 

був опублікований Пейсонелем [3, c. 227]. Нібито існуючий оригінал визначав взаємні 

відносини Кримського ханства з османами. Ось декілька умов договору:  

1) султан ніколи не повинен зводити на ханство нікого, крім царевичів з роду 

Чингізханів;  

2) Порта ніколи ні в якому разі не може піддавати страти нікого з роду Гераїв;  

3) володіння хана і інші місцеперебування членів родини Гераїв повинні бути 

визнанні недоторканними притулками для всіх, хто б не знаходив в них собі 

притулку [3, c. 226].  
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Отже, згідно з договором, кримські хани призначалися турецьким султаном, що 

свідчить про залежність Кримського ханства від Порти. Однак таке призначення не 

було довільним, оскільки повноваження султана були обмеженими: хани могли 

призначатися лише з роду Гераїв, які мали імунітет. На практиці турецькі султани в 

основному дотримувалися цих умов щодо кримських ханів. 

Незважаючи на викладений вище зміст договору, деякі науковці, зокрема В.Д. 

Смирнов і О. І. Галенко, зазначають, що реально існуючого договору не було, що цей 

договір «вигаданий». 

Отже, з наведених вище фактів можна зробити висновок, що існування певного 

договору, який закріплював сюзерено-васальні відносини між двома державами, 

стоїть під питанням. Дана проблематика до сьогоднішнього дня залишається 

невирішеною і вимагає більш глибокого вивчення. 
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На сьогоднішній день креативна економіка є стратегією розвитку суспільства. В 

умовах євроінтеграції розвиток людського потенціалу в контексті розвитку креативних 

індустрій може забезпечити підвищення конкурентоспроможності економіки України 

та забезпечити довготерміновий економічний ріст.  

Креативну економіку можливо трактувати, як концепцію постіндустріальної 

економіки, механізмом функціонування якої є система специфічних соціально-
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економічних відносин з приводу виробництва розподілу та споживання благ, що 

базуються на використанні в якості факторів виробництва інтелектуального капіталу, 

креативного потенціалу та таланту породжувати нові оригінальні ідеї, в результаті 

чого створюється інноваційний продукт (товар або послуга наділені економічною 

цінністю), або приймаються якісно нові рішення з метою забезпечення потреб 

суспільства [1, 68-69].  

Нині на рівні ЄС виділяють види економічної діяльності відповідно до 

статистичної класифікації, прийнятої Європейським Парламентом, які належать до 

креативних індустрій, до яких, переш за все, належить реклама [2]. 

Саме з зазначених позиції зростає актуальність посилення правової охорони 

та захисту права інтелектуальної власності взагалі і зокрема авторського права і 

суміжних прав.  

Натепер у вітчизняній науці істотно зростає зацікавленість до реклами як 

об’єкта права інтелектуальної власності, а також до визначення правових аспектів 

регламентації рекламної діяльності в Україні. За даною тематикою можна виділити 

праці таких науковців, як В. Коноваленка, А. Кубаха, П. Меггса, О. Орлюка, О. 

Підопригори, А. Сєргєєва, О. Святоцького, Я. Шевченко та інших авторів.  

У різний час питання використання об'єктів авторського права в рекламі 

вивчали: В. Ситцевий, І. Кириченко, В. Усков, Г. Андрощук, Р. Вайт, У. Лейн, Дж. 

Рассел та ін. 

Незважаючи на значний внесок науковців, їх напрацювання не охоплюють усіх 

аспектів правового регулювання рекламної діяльності, що дає змогу продовжувати 

наукові дослідження у цьому напрямку.  

Тому метою цієї статті є аналіз поняття реклами як складного об’єкту 

авторського права. 

Для залучення якомога більшої кількості споживачів та привернення їх уваги 

до певного продукту бізнес повинен застосовувати креативний підхід, що втілюється  

у комплексі найрізноманітніших організаційних, технічних, фінансових, та творчих 

заходів, що уособлюються в рекламі. Виробництво такої цілеспрямованої реклами 

потребує певних творчих зусиль, спрямованих на створення рекламного продукту, 

який, по-перше, може стати самостійним  твором – об’єктом авторського права та 

суміжних прав, по-друге, може містити в собі результати творчості інших авторів [3, 

22] . 
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Використання в рекламі об’єктів авторського права та суміжних прав досить 

розповсюджене явище яке потребує детального аналізу з об’єктивної сторони. 

Відповідно до ч.1 ст. 4 Закону України «Про рекламу» (далі – Закон №270/96-

ВР) [4] що реклама може цілком або частково бути об’єктом авторського права і 

суміжних прав. У цьому випадку авторські права і суміжні права підлягають захисту 

відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права» (далі – Закон № 

3792-XII) [5]. 

Об'єкти авторського права супроводжують рекламу з початку її створення. 

Можна виділити внутрішні і зовнішні аспекти використання об'єктів авторського  

права в рекламі. До внутрішнього аспекту використання авторського права в рекламі 

належать сценарій, сюжет, вислів, як літературні твори, малюнки, фотографії, 

дизайн, музичні твори з текстом і без. Зовнішнім аспектом використання об'єктів 

авторського права в рекламі є технічний процес доступу до самої реклами. Серед 

різновидів останнього можна виділити діп-лінкінг, тобто «глибоке посилання». 

З метою нашої статті ми розуміємо рекламу з її внутрішнього аспекту. 

Відповідно до Закону № 3792-XII авторське право поширюється на твори науки, 

літератури і мистецтва, що є результатом творчої діяльності, незалежно від 

призначення і достоїнства твору, а також від способу його вираження. Про творчу 

діяльність при створенні твору говорить аналогічна ознака результату, що 

виражається в оригінальності (неповторності) твору. Саме тому в рекламі, як і в будь-

якому творі, авторським правом не охороняються ідеї, методи, способи, концепції, 

факти, а також інші неоригінальні елементи, що можуть з’явитися при рівнобіжній 

творчості. 

Реклама як інформація може представлятися у формі наступних об’єктів 

авторського права, прямо зазначених у Законі № 3792-XII, або містити їх: 

– літературних творів (оригінальні рекламні повідомлення, що стосуються 

фізичної або юридичної особи, товарів, ідей, починань, виражені письмово або усно); 

– музичних творів; 

– аудіовізуальних творів (наприклад, рекламні відеоролики); 

– творів живопису, скульптури, графіки, дизайну, коміксів і інших творів 

образотворчого мистецтва (наприклад, зовнішня реклама); 

– фотографій (наприклад, фотографії товару в друкованих рекламних 

виданнях); 

– інших творів, перелік яких не закритий. 
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Реклама, як об’єкт авторського права, може бути визначена у двох значеннях: 

у вузькому значенні, як твір, в якому втілена призначена для розповсюдження 

рекламна інформація; у широкому значенні, як об’єктивно вираженого, нового 

результату інтелектуальної творчої діяльності автора, в якому рекламна інформація 

виражається у формі музичних, художніх, аудіовізуальних, літературних творів тощо, 

які охороняються законодавством про авторське право [6, 81]. 

Враховуючи зазначене, пропонується розглядати рекламу як складний об’єкт, 

який включає в себе декілька самостійних об’єктів авторського права. У випадку 

створення реклами як складного об’єкту передбачається, що права інтелектуальної 

власності мають передаватися на всі об’єкти авторського права, які входять до її 

складу. 

Проблема складних об’єктів авторського права в юридичній літературі 

досліджена недостатньо. Проте В. Дозорцев все ж таки звертає увагу на феномен 

неоднорідних по своїй структурі творів. Так, досліджуючи питання співавторства на 

аудіовізуальний твір, В. Дозорцев відзначає: «З розвитком техніки з’явилися вельми 

складні об’єкти, які, як правило, просто не можуть бути створені однією особою, до 

того ж вони складають продукт різнорідної діяльності. Їх формування є результатом 

багатошарового процесу, коли одні особи своєю творчою діяльністю створюють 

елементи, що використовуються на другому етапі вже іншими особами для 

комплексного об’єкту» [7, 190]. 

Враховуючи наведене вище складний об’єкт інтелектуальної власності 

характеризується такими наступними рисами: 

1) він складається з безлічі різнорідних елементі – об’єктів інтелектуальної 

власності; 

2) існує в цілому, без будь-якого зі своїх складових елементів не існує; 

3) елементи складного об’єкту інтелектуальної власності можуть 

використовуватися окремо. 

Жилінкова О. виокремлює ще одну особливість складних творів. Всі частини, 

що становлять такий складний об’єкт, є рівнозначними один щодо одного, тобто 

жодна з частин складного твору не є головною щодо інших його частин з погляду 

авторського права, важлива тільки здатність елементу складного твору бути 

використаним окремо від твору в цілому і від його інших елементів (мати самостійне 

значення). У зв’язку з чим складний твір – це твір, в якому: 
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1) з’єднані твори двох або більш галузей мистецтва (різнорідні об’єкти 

авторського права); 

2) кожна з частин такого твору створювалася саме з метою створення цілісного 

твору; 

3) кожна з частин твору не є головною по відношенню до інших; 

4) частини твору можуть використовуватися як разом, так і окремо від інших 

частин твору, тобто мати самостійне значення [8, 12]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що реклама це – складний твір, що 

може бути самостійним об’єктом авторського прав та суміжних прав або складається 

з різнорідних частин (творів різних галузей мистецтва), кожна з яких не є головною 

щодо інших частин, які первинно створюються як елементи цілого об’єкту 

авторського права, але після досягнення творчого результату можуть 

використовуватися як окремі об’єкти авторського права. 

 

Список літератури: 

1. Ушкаренко Ю. В., Чмут А. В., Синякова К. М. Креативна економіка: 
сутність поняття та значення для України в умовах європейської інтеграції. // 
Мукачівський державний університет. Економіка і суспільство. Випуск № 18. – 2018. –  
С.67-71. // URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/18_ukr/10.pd 

2. Підсумки дискусії про креативну економіку України // URL: 
https://www.ukraine2030.org/uk/article/164-Pidsumki-diskusiyi-pro-kreativnu-ekonomiku-
Ukrayini 

3. Штефан О. О. Авторське право і суміжні права у рекламі: Монографія / 
Штефан О. О., Штефан А. С. – К.: ТОВ «Лазурит-Поліграф», 2009. – 149 с. 

4. Про рекламу. Закон України від 03 липня 1996 року № 270/96-ВР, в ред. 
Закону від 11 липня 2003 року, № 1121-IV, із зм. і доп. // Відомості Верховної Ради 
України. – 2004. – № 8. – Ст. 62. 

5. Про авторське право і суміжні права. Закон України від 23 грудня 1993 
року  №3792-ХІІ, із зм. і доп. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 43. – 
Ст. 214.  

6. Ульянова Г. О. Захист авторських прав у правовідносинах, які виникають 
у зв’язку з рекламою : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 /Ульянова Галина 
Олексіївна ; Одес. нац. юрид. акад. – О., 2008. – 179 с. 

7. Дозорцев В. А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи 
кодификации. Сборник статей/ Исследовательский центр частного права. – М.: 
Статут, 2005. – 231 с. 

8. Жилинкова Е. Сложное произведение – новый термин / Е. Жилинкова // 
Юридическая практика. – 2008. – № 36. – С. 12. 

 

 

 

 



 

 

                            ІМПЕРАТИВИ РОЗВИТКУ ПРАВА ТА ДЕРЖАВИ        ІІ (ХІІІ) ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

  

 
109 

УДК 347.77 

 

Особливості пародії як об’єкту авторського права в Україні 

 

Автор: Пацюк Анна, студентка 2 курсу 
спеціальності «Право» 

Факультету морського права 
НУК імені адмірала Макарова, м. Миколаїв 

Науковий керівник: 
Тригуб Оксана Володимирівна, 

ст. викладач кафедри теорії та історії держави і права 
Факультету морського права 

НУК імені адмірала Макарова, м. Миколаїв 
 

На сучасному етапі розвитку українського законодавства щодо охорони права 

інтелектуальної власності актуальним для правозастосовчої практики та науки є 

питання правової природи такого об’єкта авторського права як пародія в світлі нових 

підходів у дослідженні обмежень майнових прав інтелектуальної власності. 

В наукових роботах учених цивілістів відсутні ґрунтовні дослідження пародії в 

світлі обмежень майнових прав інтелектуальної власності, однак окремі аспекти цієї 

проблеми повадились такими вченими як  Е. П. Гаврилов, В. О. Колосов, О. М. 

Коршакова, А. С. Штефан, В. М. Троцька. 

Метою статті є проведення правового аналізу поняття пародії в світлі нових 

підходів  у дослідженні обмежень майнових прав інтелектуальної власності. 

За словником української мови пародія це – сатиричний літературний, 

музичний і т. ін. твір, що використовує які-небудь риси іншого твору, а також його 

форму; це сатиричне, іронічне наслідування кого-, чого-небудь [1]. 

З точки зору літературознавців коли йдеться про пародію будь-якого типу, 

однією з неминучих умов виникнення пародії є умова, що об’єкт пародії, її другий 

план є добре відомим аудиторії, яка сприймає пародію. Без виконання цієї умови 

виникнення пародії як такої взагалі не є можливим, так як протирічить самій природі 

пародії [2, с. 70]. Таким чином, без використання первинного твору створення пародії 

є проблематичним і втрачає сенс. 

В українському законодавстві відсутнє легальне визначення пародії як 

різновиду твору, а правове  регулювання правомірного використання втілено у ч. 3 

ст. 426 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ)  будь-яке використання 

охоронюваного об’єкта права інтелектуальної власності може бути здійснено лише з 
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дозволу правоволодільця, якщо інше не передбачено законом.  Проте з метою 

врахування інтересів суспільства в законодавстві про право інтелектуальної 

власності передбачено окремі випадки вільного використання об’єктів права 

інтелектуальної власності без отримання дозволу від правоволодільця та виплати 

йому винагороди, зокрема щодо об’єктів авторського права [3]. 

У багатьох країнах світу одним із випадків вільного використання твору 

визнається пародія на об’єкти авторського права. Так, у деяких країнах англо-

американського права в основі лежить принцип добросовісності під час визначення 

кожного випадку використання твору як вільного без необхідності виплати 

винагороди та отримання дозволу (концепція «fair use» застосовується в США, «fair 

dealing» – у Великій Британії). До таких випадків правозастосовна практика США та 

Великої Британії зараховує, в тому числі, пародію. 

Країни з континентальною системою права, зазвичай передбачають вичерпний 

перелік випадків вільного використання об’єктів авторського права згідно з 

принципом триступеневого тексту, передбаченого Бернською конвенцією про 

охорону літературних і художніх творів. [4, с. 45]. 

У законодавстві Російської Федерації пародія має особливий статус із 2008 

року. Стаття 1274 Цивільного кодексу РФ визначає, що «створення твору у жанрі 

літературної, музичної чи іншої пародії або в жанрі карикатури на основі іншого 

(оригінального) правомірно оприлюдненого твору і використання цієї пародії або 

карикатури допускаються без згоди автора чи іншого власника виключного права на 

оригінальний твір і без виплати йому винагороди». Однак російський законодавець 

не здійснює тлумачення поняття «пародія» і його відмежування від інших правових 

конструкцій, наприклад, переробки, які не визначені як вільні випадки використання 

об’єктів авторського права. Такі положення призводять до неоднозначної 

правозастосовної практики [5]. 

Нещодавно українське законодавство було доповнено положеннями на 

підставі Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про авторське право 

і суміжні права» щодо використання об’єктів авторського права в пародіях, попурі та 

карикатурах» від 05.10.2016 року стосовно врегулювання відносин, що виникають під 

час створення пародії. В результаті зазначених змін в ст. 1 Закону пародія 

визначається як твір, який є творчою переробкою іншого правомірно оприлюдненого 

твору або його частини, що за своїм змістом має комічний, сатиричний характер або 

спрямовується на висміювання певних подій чи осіб [6]. 
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До ухвалення зазначених змін до Закону України «Про авторське право і 

суміжні права» (далі – Закон України) поняття «карикатура», «пародія» та «попурі» 

підпадали під «похідні твори» – створені шляхом творчої переробки оригінального 

твору і тільки зі згодою автора, тобто після підписання з автором відповідного 

договору. Відтепер гумористична переробка творів вважається «вільним 

використанням». 

За загальним правилом правомірність вільного використання творів, 

закріпленого в ст. 9 Бернської конвенції про охорону літературних та художніх творів 

та в ст. 13 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS), не 

повинна суперечити звичайному використанню творів та не повинна призводити до 

надмірної шкоди законним інтересам власника прав. Можна зробити висновок, що 

створення пародій, карикатур та попурі не повинно жодним чином перешкоджати 

авторам оригінальних творів здійснювати свої майнові права (використання, дозвіл 

або заборона використання).  

Більше того, деякі вчені вважають, що ознакою правового інституту пародії 

повинно бути дотримання умов, за яких дозволяється вільне використання 

оригінальних творів для створення на їх основі пародій, а саме: – зазначення імені 

автора і джерела запозичення оригінального твору при створенні пародій; – 

дотримання особистих немайнових прав автора такого твору; – дотримання 

триступеневого тесту, що передбачає: можливість використання оригінальних творів 

для створення пародій за умов, що випадки вільного використання визначені в Законі 

про авторське право, використання пародій не завдаватиме шкоди використанню 

оригінального твору та не обмежуватиме безпідставно законні інтереси автора такого 

твору [7]. 

Розбиратись у питаннях законності використання чужих творів при створенні 

карикатур, пародій та попурі доведеться судам у кожній конкретній справі, як і 

відносно інших прикладів вільного використання творів. 

Отже, на основі аналізу ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні 

права» й окремих доктринальних підходів виокремлено такі основні ознаки пародії на 

об’єкти авторського права: гумористичний (комічний) характер; наявність творчої 

переробки; попереднє оприлюднення первісного твору, що становить основу пародії. 

Лише наявність зазначених ознак у сукупності в об’єкті авторського права дає 

підстави для визнання його пародією, а відтак і для застосування правил, 
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передбачених ст. 21 Законом України «Про авторське право і суміжні права», щодо 

вільного використання об’єктів авторського права. 

На нашу думку, доцільним було б надати можливість вільного використання 

твору для створення на нього пародії за умови дотримання певних умов, урахувавши 

досвід країн із розвиненою системою охорони інтелектуальної власності. 
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Наприкінці ХХ, на початку ХХI століття людство увійшло в новий етап розвитку: 

почалась епоха інформаційного суспільства.  

Поняття «інформаційне суспільство» з'явилось ще в 60-х роках ХХ століття, 

яке фіксує одну з найважливіших характеристик суспільства, об’єднаною єдиною 
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інформаційною мережею. У 1980-ті, а особливо в 1990-ті роки,  розвиток 

інформаційних технологій почав характеризувати економічний потенціал будь-якої 

держави. 

До теоретиків, що заклали основу теорії інформаційного суспільства, слід 

віднести:  Д. Белл Т. Стоуньєр, А. Турен, У. Дайзард, Е. Тоффлер, та ін. В їхніх 

наукових працях 1970-х – 1980-х років було охарактеризовано основні риси 

інформаційного суспільства [1]. 

Інформаційне суспільство – це таке суспільство, в якому діяльність людей 

здійснюється на основі використання послуг, що надаються за допомогою 

інформаційних технологій та технологій зв’язку. На даний момент між науковцями 

ведеться  дискусія, з приводу чи є це суспільство різновидом постіндустріального 

суспільства, а чи новою фазою історичного розвитку передових країн . 

Проблемам інформатизації та інформаційного суспільства в Україні 

приділяють увагу фахівці різних галузей права, такі як: О. А. Баранов, Н. Л. Бойко, І. 

Є.Вернер, К. Д. Гуляєв, Д. В. Дубов, Б. М. Ємельяненков, А. Б. Котова, І. В. 

Лисицький, Є. А. Макаренко, М. А. Ожеван, В. Г. Пилипчук, О. М. Рубанець, А. 

І.Савицький, О. М. Трофимчук, В. С. Цимбалюк, та ін. [2]. 

Питання інформаційного суспільства в Україні проголошено в 13 розділі 

«Програми інтеграції України до Європейського Союзу». В цій програмі визначається 

розвиток інформаційного простору в Україні як: кількісним і якісним складом 

доступних інформаційних продуктів на ринку, так і станом інформаційних технологій 

(програмно-технічні засоби доступу до інформації, телекомунікаційна складова тощо) 

[5]. 

У вересні 1993 року Україна прийняла «Комплексну програму створення єдиної 

національної системи зв'язку», у 1994 році було підписано Протокол між Державним 

комітетом зв'язку та інформатизації і Генеральним Директоратом ЄС з проблем 

інформаційного суспільства, який фактично заклав фундамент для спільних дій в 

сфері інформаційного суспільства, 1998 р. Верховною Радою України було 

розроблено й законодавчо затверджено «Національну програму інформатизації 

України, у 2002 році було прийнято Закон України «Про Національну систему 

конфіденційного зв'язку України» тощо. 

14 вересня 2000 року був підписаний Меморандум про взаєморозуміння між 

Генеральним Директоратом з питань інформаційного суспільства Європейської 
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Комісії і Державним комітетом зв'язку та інформатизації України щодо розвитку 

інформаційного суспільства.  

Як зазначається в Меморандумі, Україна дала згоду на співпрацю з метою 

розвитку інформаційного суспільства в Україні, визнаючи важливість цього для 

розвитку ефективної ринкової економіки та для забезпечення можливостей якісного 

працевлаштування Україна погодилась розвивати програму e-Ukraine, яка відповідає 

потребам українського суспільства, стимулювати розвиток послуг інформаційного 

суспільства в Україні. Також, Генеральний директорат з питань Інформаційного 

суспільства буде надавати поради, на досвіді, вже отриманому в рамках програми e-

Europe, та буде надавати можливість Україні брати участь у відповідних заходах з 

цих питань. 

21 вересня 2005 року були проведені Парламентські слухання, з питання 

розвитку інформаційного суспільства в Україні, в яких приймали участь народні 

депутати України, представники центральних органів державної влади, провідні вчені 

та фахівці. 

Основною метою цих слухань є формування пропозицій які могли стати 

планом дій при прийнятті довгострокової програми розвитку інформаційного 

суспільства, незалежної від змін в уряді, парламенті та Президента тощо. 

Також акцентувалась увага на тому факті, що державна політика в Україні, 

спрямована на побудову інформаційного суспільства, вже призвела до відставання 

від інших провідних країн світу, а сучасне інформаційне суспільство та його наступна 

фаза – суспільство, побудоване на знаннях, окрім технологічного, набуло багато 

вимірів: гуманітарного, культурологічного, освітньо-наукового та інших. Для 

створення цілісної моделі такого суспільства, та економіки знань, а також індустрії 

інтелектуальних інформаційних технологій Україні необхідно розбудовувати дві фази 

інформаційного суспільства:  

перша – прискорити побудову інформаційної та телекомунікаційної 

інфраструктури країни шляхом залучення зовнішніх та внутрішніх інвестицій; 

розширення конкурентного середовища серед провайдерів Інтернету та мобільного 

зв'язку; охоплення органів державного управління та провідних державних інституцій;  

друга – одночасно мобілізувати науку, освіту, промисловість, гуманітарну, мас-

медійну сфери і бізнес на пріоритетних напрямах розвитку інформаційного 

суспільства, побудованого на знаннях. 
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Така стратегія дала би змогу побудувати розвинене інформаційне 

середовище, конкурентоспроможну індустрію інтелектуальних інформаційних 

технологій та власну економіку знань, та стати повноправним членом міжнародної 

світової кооперації у створенні глобального інформаційного суспільства [4, с.189-

191]. 

Також Україна є членом таких міжнародних організацій в сфері зв'язку та 

інформатизації: Міжнародного союзу електрозв'язку (MCE), Всесвітнього поштового 

союзу (ВПС), також європейських організацій: Європейської конференції 

адміністрацій зв'язку (СЕРТ), Європейського інституту телекомунікаційних стандартів 

(ETSI). 

Згідно з законом «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в 

Україні на 2007 – 2015 роки» від 09.01.2007 № 537-V головною метою України є 

бажання побудувати на інтереси людей, відкрите для всіх і розвинене інформаційне 

суспільство, в якому кожен міг би створювати і накопичувати інформацію та знання, 

мати до них вільний доступ, користуватися і обмінюватися, для того, щоб надати 

можливість кожній людині повною мірою реалізувати свій потенціал, сприяючи 

суспільному і особистому розвиткові та підвищуючи якість життя [3]. 

Таким чином, проаналізувавши науково-практичні та нормативно-правові 

джерела, можна зробити висновок, що пріоритетним завданням інформаційної 

політики України є створення інформаційного суспільства як запоруки розвитку 

соціально-економічного життя населення та вирішенню ряду глобальних проблем 

сучасності. 
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Адитивні технології або технології пошарового синтезу, 3D-друк – сьогодні 

один із найбільш динамічних напрямів «цифрового» виробництва. 

У динаміці розвитку ринок адитивних технологій випереджає інші галузі 

виробництва. Його середній щорічний приріст оцінюється в 27% і, за оцінкою компанії 

IDC, протягом 2019 р. становитиме 267 млрд доларів США порівняно з 11 млрд в 

2015 р. Сьогодні, ЗD-друк є однією з найактуальніших тем правового захисту 

інтелектуальної власності. Адже, технології розвиваються, а правового консенсусу 

між користувачами ЗD-технологій та виробниками товарів не знайдено. 

Вивченню окремих питань, зокрема, впливу 3D-друку на інноваційний 

розвиток, інтелектуальну власність, присвячені публікації іноземних учених. Зокрема, 

такі проблеми вивчали С. Бехтольд, А. Гурко, К. Джуелл, Б. Депортер, Д. Мендіс, Д. 

Колесников, В. Смірнов, С. Толкачёв, Б. Токарев. Є праці вітчизняних науковців: Г. 

Андрощука, А. Гречко, Д. Дубова, О. Кронди, С. Чернишова, О. Штефан та інших. Але 

багатогранність і комплексність проблематики потребує подальших науково-

технічних і економіко-правових досліджень. 

Винайдений ученим на ім’я Чак Хулл в далекому 1986 році, 3D друк – процес 

читання цифрової віртуальної 3D моделі з наступною побудовою фізичного об’єкта. У 

той час, як Хулл заснував найбільшу компанію в світі, його винахід працював 

виключно на технології, названої стереолитографом (SLA). З тих пір були розроблені 

численні альтернативні технології 3D друку, такі як Моделювання методом 

наплавлення (FDM), Наплавлення нитки (FFF), Вибіркове лазерне спікання (SLS), 

PolyJetting і багато інших, хоча всі вони засновані на пошаровому створенні об’єктів. 

Сьогодні ціна простого 3D принтера, за допомогою якого можна виготовити 

побутові предмети,  предмети домашнього вжитку, становить невелику вартість і він 
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стає доступним для середньостатистичного мешканця європейських країн та 

Сполучених Штатів, тобто 3D друк набуває статусу «публічного використання» [1].  

Вільний доступ до зазначеної технології при безконтрольному копіюванні може 

порушувати охоронювані права інтелектуальної власності винахідників, промислових 

дизайнерів та інших фахівців та спричинити втрату ними прибутків від такого 

копіювання. 

Саме на такі проблеми вказує і американський юрист С. Тетро, безпосередньо 

зазначаючи, що інтернет-мережа дає миттєвий доступ до найостанніших розробок та 

ідей, а наявність 3D-принтерів може значно погіршити  ситуацію з охороною прав 

інтелектуальної власності. Будь-яка промислова революція вимагає правової 

практики. Така ситуація потребує змін у законодавстві та правозастосовчій практиці 

[2]. 

Порушення у сфері інтелектуальної власності можна поділити на дві групи. 

Перша група - це ті порушення прав інтелектуальної власності, котрі пов'язані 

із відтворенням речі в домашніх умовах для власного споживання відтворювача, 

тобто без комерційної мети. Зазвичай на такий вид порушення вказують як іноземні 

так і вітчизняні науковці, однак така позиція не є беззаперечною з огляду на те, що у 

сфері інтелектуальної власності існує таке поняття, як вільне використання об'єктів 

права інтелектуальної власності. 

Так, ст. 25 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (далі – Закон 

№ 3792-XII) встановлює умови вільного відтворення об'єктів авторського права, за 

дотримання яких порушення авторського або суміжних прав немає [3].  

Безпосередньо законодавцем допускається без дозволу автора (чи іншої 

особи, що володіє авторським правом) і без виплати авторської винагороди 

відтворювати виключно в особистих цілях або для кола сім'ї попередньо правомірно 

оприлюднені твори. Тож встановлюється дві вимоги, дотримуючись яких особа, що 

відтворює об'єкт авторського права на 3D-принтері не буде порушувати права осіб, 

яким належить авторське право: 1) об'єкт авторського права має відтворюватися в 

особистих цілях або для кола сім'ї, тобто для задоволення, наприклад, естетичних 

власних потреб або потреб сім'ї, 2) відтворюваний твір має бути правомірно 

оприлюдненим, тобто відтворювати можна лише той твір, який був використаний 

шляхом оприлюднення з дозволу автора чи особи, що володіє авторським правом на 

нього зі сплатою чи без сплати авторської винагороди. 
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В той же час не всі об'єкти авторського права можуть вільно відтворюватись. 

Згідно з зазначеною нормою Закону не дозволяється вільне відтворення зокрема 

творів архітектури у формі будівель і споруд. 

Законодавство України у сфері промислової власності також містить умови, за 

яких відповідні об'єкти можуть використовуватись без отримання попередньої згоди 

від власника охоронного документа на такий об'єкт. 

Згідно ст. 22 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» (далі – 

Закон №3688-ХІІ) не будуть визнаватись порушеннями дії, що випливають із права 

попереднього користування, зміст якого полягає в тому, що будь-яка особа, яка до 

дати подання до Установи заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету 

в інтересах своєї діяльності добросовісно використала в Україні заявлений 

промисловий зразок чи здійснила значну і серйозну підготовку для такого 

використання, зберігає право на безоплатне продовження цього використання або на 

використання промислового зразка, як це передбачалося зазначеною  підготовкою 

[4].  

Відповідно до ч. 2 ст. 22 Закону № 3688-ХІІ закріплено перелік випадків, які не 

визнаються порушенням прав власника патенту на промисловий зразок, а саме, 

якщо відбувається використання запатентованого промислового зразка: 

 у конструкції чи при експлуатації транспортного засобу іноземної 

держави, що тимчасово або випадково знаходиться у водах, повітряному просторі чи 

на території України, за умови, що промисловий зразок використовується виключно 

для потреб зазначеного засобу; 

 без комерційної мети; 

 з науковою метою або в порядку експерименту; 

 за надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія тощо) з 

повідомленням про таке використання власника патенту одразу як це стане 

практично можливим та виплатою йому відповідної компенсації. 

Крім того, не  визнається  порушенням  прав,  що надаються патентом, 

введення в цивільний оборот виробу, виготовленого із застосуванням 

запатентованого промислового зразка, після введення цього виробу в цивільний 

оборот власником патенту чи з його спеціального дозволу. Відносно патентного 

права в статті 30 Угоди про торговельні аспекти інтелектуальної власності (ТРІПС) 

зазначається, що коли об'єкт, захищений товарним знаком або патентом, 
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надрукований виключно для особистого користування, це не вважається порушенням 

прав інтелектуальної власності. 

Друга група порушень  прав інтелектуальної власності пов’язана із 

відтворенням охоронюваних об’єктів з комерційною метою.  

Окремим аспектом інтелектуальної власності в сфері технології 3D-друку є 

захист самої технології і її окремих етапів. Багато дослідників вважають, що 3D-

цифровий файл також може бути захищений відповідно до закону про авторські 

права так само, як і програмне забезпечення. Підставою для такого захисту є те, що 

«автор тривимірного файлу повинен докласти індивідуальні інтелектуальні зусилля, 

щоб об'єкт, задуманий автором оригінального прототипу, міг привести до 

друкованого об'єкту», – зазначає французький адвокат Найма Алахяне Роджон. При 

такому підході автор цифрового файлу, який відтворюється без дозволу, може 

претендувати на моральне право на твір, якщо його авторство ставиться під сумнів. 

Таким чином, закон про інтелектуальну власність в його нинішньому вигляді 

представляється недостатнім для ефективного захисту як 3D-файлів, так і тих, які 

використовують технології 3D-друку в некомерційних цілях. Проте, особливості 

процесу 3D-друку означають, що існує ряд питань, які неминуче доведеться 

вирішувати судам. Наприклад, кому належить об'єкт, коли він вперше створений 

однією людиною, змодельований цифровим способом іншим і надрукований третім? 

Чи можна вважати людину, яка розробила твір, і людину, яка його змоделював в 

цифровій формі, співавторами спільної роботи відповідно до закону про авторське 

право? І якщо об'єкт має право на патентний захист, чи будуть ці особи вважатися 

співавторами? 

Інші важливі питання включають тип захисту, яка повинна бути доступна 

власникам 3D-принтерів. Оскільки їх фінансові вкладення дозволяють створити 

об'єкт, чи можуть вони претендувати на той же тип захисту суміжних прав, що і 

музичні продюсери, чиї інвестиції дозволяють створювати звукозапису? І чи 

вважається оцифровка раніше існуючого об'єкта актом порушення просто тому, що 

він надрукований або його базовий файл завантажений на онлайн-платформу для 

скачування? Ці питання ще потрібно усунути. 

Шляхів реформування законодавства у сфері інтелектуальної власності може 

бути декілька: 1) перегляд строку дії майнових прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності в бік скорочення; 2) перегляд умов ліцензування об'єктів права 

інтелектуальної власності; 3) перегляд (доповнення) переліку об'єктів, на які 
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поширюється охорона та захист права інтелектуальної власності, з урахуванням 3 D 

-технологій; 4) перегляд підходів до боротьби з контрафактними товарами, зокрема, 

невизнання порушенням відтворення на 3D-принтері речі, яка є або містить об'єкт 

права інтелектуальної власності за умови, що її якість є кращою порівняно з річчю, 

котра була введена у цивільний оборот особою, якій належать майнові права на 

об'єкт права інтелектуальної власності, тощо. 

Тим часом, щоб приборкати несанкціоноване використання, якщо об'єкт 

захищений авторським правом, правовласники можуть використовувати заходи 

технічного захисту, обхід яких прямо заборонено відповідно до Договору ВОІВ з 

авторського права (стаття 11). Ці заходи дозволяють, наприклад, помітити об'єкт і 

пов'язаний з ним файл 3D-друку унікальним ідентифікатором для відстеження 

використання. 
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В даній роботі було визначено нормативно-правові акти, які регламентують 

правовий статус організацій роботодавців. Встановлено роль та мету організацій 

роботодавців як учасників соціального партнерства. Досліджено проблеми 

становлення сторони роботодавців як активного учасника соціального діалогу в 

Україні. 

Ключові слова: організація роботодавців, соціальний діалог, свобода 

об’єднання, представництво і захист інтересів, репрезентативність.  

Насамперед потрібно визначити, що правовий статус організацій роботодавців 

та їх об’єднань комплексно передбачає визначає Закон України «Про організації 

роботодавців, їх об’єднання, їх права та гарантії діяльності» від 22. 06. 2012 року № 

5026-VI (далі – Закон). Відповідно до ст. 1 Закону організація роботодавців є 

неприбутковою організацією, яка об’єднує роботодавців. Разом з тим, організації 

роботодавців та їх об’єднання створюються і діють з метою представництва та 

захисту прав та законних інтересів роботодавців у економічній, соціальній, трудовій 

та інших сферах, у тому числі в їх відносинах з іншими сторонами соціального 

діалогу [1]. Більше того, ключова роль організацій роботодавців у створенні 

державної політики визнана і міжнародними інституціями, серед яких і Міжнародна 

організація праці. Основні правові засади свободи об’єднання роботодавців у сфері 

праці закріплені в Конвенції МОП № 87 про свободу асоціації та захист права на 

організацію 1948 р., відповідно до ст. 2 якої свободу асоціації слід розуміти як право 

працівників і роботодавців без якої б то не було різниці створювати на свій вибір 

організації без попереднього на те дозволу, а також вступати до них за єдиної умови 

підлеглості їх статутам 11. Конвенція МОП № 87 є частиною національного 
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законодавства України та рівною мірою поширюються як на організації працівників, 

так і на організації роботодавців [2]. 

Організації роботодавців створюються на принципах добровільності та 

демократизму окремими роботодавцями внаслідок здійснення роботодавцями 

одного з найважливіших колективних трудових прав – права на об’єднання, 

реалізації якого Міжнародна організація праці приділяє особливу увагу. Серед 189 

конвенцій і 203 рекомендацій МОП принаймні 8 конвенцій та 3 рекомендації 

безпосередньо пов’язані зі здійсненням цього права [3, с.14]. 

Якщо профспілки та їх об’єднання є представниками найманих працівників, то 

організації роботодавців можна трактувати як «профспілки підприємців», які також 

виступають активними учасниками соціального партнерства на різних рівнях. 

Вирішуючи широкий спектр соціально-економічних питань, організації роботодавців 

та їхні об'єднання є суб'єктами не лише трудових, а й цивільних, підприємницьких, 

господарських, фінансових та інших правовідносин. Отже, необхідно чітко визначити 

їхню роль щодо участі в соціальному діалозі.  

У країнах з розвинутими ринковими відносинами організації підприємців 

відіграють активну роль у суспільному житті, співпрацюють з державними органами, 

профспілками працівників, їхня діяльність спрямована на узгодження державних і 

корпоративних інтересів, представництво і захист соціально-економічних прав та 

інтересів роботодавців. В Україні організації роботодавців почали створюватись на 

початку 90-х років минулого сторіччя. Як слушно відзначає О. А. Хименко, в умовах 

планової централізованої економіки, заснованої переважно на власності 

бюрократичної держави, потреби у створенні організацій та об’єднань роботодавців 

не було. Лише з початком докорінної трансформації нашого суспільства, появою 

різних форм господарювання, реформуванням відносин власності, розвитком 

кооперації та інших форм підприємницької діяльності – виникнення підприємців як 

соціального прошарку – з’явилася можливість (і виникла потреба) їх цивілізованого 

об’єднання [4]. 

Однак, як зазначає Т. Бабич та Г. Шинкаренко [3], історичний аналіз 

формування об’єднань роботодавців в Україні дає змогу виокремити низку ключових 

факторів, які визначають проблеми становлення сторони роботодавців в Україні, що 

обмежують його результативність як механізму управління сталим розвитком. По-

перше, значна кількість організацій (об’єднань) роботодавців створювалися 

централізовано, тобто підконтрольна урядовим структурам і політичним силам. Ця 
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тенденція спостерігається й сьогодні, коли провідні об’єднання сторони 

роботодавців, які визначають стратегію розвитку та здійснюють переговори з 

соціальними партнерами на національному рівні очолюються та контролюються 

представниками певних політичних сил, що також негативно впливає на 

функціонування відповідних інститутів соціального діалогу (зокрема, Національної 

тристоронньої соціально-економічної ради, регіональних і галузевих рад).  

 По-друге, аналіз функціонування організацій роботодавців в Україні свідчить 

про недостатнє усвідомлення підприємцями мети та цілей їх утворення й розвитку, а 

отже, й про слабкість самоорганізаційних процесів у цій сфері. Згідно з результатами 

соціологічного дослідження в рамках проекту технічного співробітництва МОП 

«Україна: сприяння дотриманню основних принципів та прав у світі праці» на 

запитання про мету утворення організацій роботодавців лише 18 % опитаних 

категорії «роботодавці» – «З метою здійснення соціального діалогу із соціальними 

партнерами». Навпаки в середовищі роботодавців формується уявлення про 

організації роботодавців переважно як про «захисні» інституції. 

І насамкінець, існує проблема репрезентативності сторони роботодавців. Це 

пояснюється тим, що визначення Законом України «Про соціальний діалог в Україні» 

від 23. 12. 2010 року 2862-VI  поняття репрезентативності сторін соціального діалогу 

викликає низку зауважень. Законом штучно обмежено коло учасників соціального 

діалогу через встановлення цензу репрезентативності для організацій роботодавців. 

Позбавлено можливостей відстоювати свої інтереси значну частину як працюючих 

громадян, так і підприємців (переважно фізичних осіб), котрі не потрапили у 

визначений Законом України «Про соціальний діалог в Україні» формат. Тож 

закладений у цьому форматі принцип репрезентативності організацій роботодавців в 

умовах незавершеної інституціалізації сторони не тільки не сприяє розвитку 

соціального діалогу в країні, а й, навпаки, обмежує значну частину організацій 

роботодавців і підприємців у їх міжнародно-правових і конституційних правах. 

Таким чином, організації роботодавців є найбільш поширеними 

представниками інтересів роботодавців на міжнародному рівні. Але в Україні, хоча і 

створена відповідна нормативно-правова база, механізм діяльності організацій 

роботодавців недосконалий і потребує доопрацювання.  
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В двадцать первом веке в мировом сообществе все отчетливее проявляется 

тенденция интернационализации экономической жизни и все более усиливающегося 

участия в ней государства. Государства давно перестали заниматься исключительно 

политикой и успешно осваивают различные виды коммерческой деятельности, 

заключая всевозможные договоры частноправового характера с юридическими и 

физическими лицами, в том числе и иностранными. Участвуя в коммерческом 

обороте на одинаковых с частными лицами условиях, государство становится для 

них равным контрагентом, который должен отвечать за свои действия, к которому в 

случае ненадлежащего поведения может быть предъявлен иск и против которого 

может быть вынесено судебное решение, обязывающее государство возместить 

убытки или иным образом восстановить нарушенное право своего партнера. 
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Однако участие государства в международном коммерческом обороте имеет 

специфику. Это объясняется особенностью самого государства как субъекта особого 

рода. Государства, участвуя в международной коммерческой деятельности, не 

перестают при этом оставаться субъектами властных отношений, которые обладают 

суверенитетом и независимы по отношению друг к другу. На этом основывается 

один из принципов международного права – принцип иммунитета иностранного 

государства, в соответствии с которым одно государство не может быть против 

своей воли подчинено власти другого государства [1; c.7]. 

В доктрине международного частного права, как правило, выделяют 5 

основных элементов иммунитета государства: 

– судебный иммунитет (юрисдикционный иммунитет) – неподсудность 

государства суду иностранного государства; 

– иммунитет от предварительного обеспечения иска – запрет применять 

любые меры для предварительного обеспечения иска; 

– иммунитет от принудительного исполнения иностранного судебного 

решения – запрет принимать любые меры принуждения по выполнению судебного 

(арбитражного) решения любыми органами иностранного государства; 

– иммунитет собственности государства – неприкосновенность 

государственной собственности, находящейся на территории иностранного 

государства; 

– иммунитет соглашений (контрактов) государства – к контрактам, которые 

заключаются государством и физическим или юридическим лицом, должно 

применяться именно право данного государства, если нет других договоренностей. 

Следует отметить, что существует две основополагающие концепции 

иммунитета государства – абсолютный и функциональный (ограниченный). 

Концепция абсолютного иммунитета государства заключается в праве 

государства применять иммунитет в полном объеме, со всеми его элементами, 

который распространяется как на любую деятельность государства, так и на любую 

собственность государства. Эта концепция основана на принципе равенства 

государств, в соответствии с которым государство не может осуществлять свою 

юрисдикцию в отношении другого государства (par in parem non habet jurisdictionem) 

[2; c. 12]. 

Более прогрессивной и соответствующей современному развитию 

международного оборота является концепция функционального (ограниченного) 



 

 

                            ІМПЕРАТИВИ РОЗВИТКУ ПРАВА ТА ДЕРЖАВИ        ІІ (ХІІІ) ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

  

 
126 

иммунитета, которая основана на принципе разграничения публичных и частных 

функций государства. Государство в зависимости от осуществляемых функций 

может участвовать в международных отношениях как носитель публичной власти – 

суверен (jure imperii), либо как участник частноправовых отношений (jure gestionis). В 

соответствии с этой концепцией, осуществляя сделки внешней торговли, 

государство отказывается от своего иммунитета и рассматривается как частное 

лицо [3]. 

В этой концепции выделяют два вида: концепция функционального 

иммунитета и концепция ограниченного иммунитета. Концепция функциональная 

иммунитета, основанная на разделении функций государства на публичные и 

частные, является сложной для применения на практике, поскольку нет четких 

критериев выделения отношений к публичному или к частному праву. А из этого 

следует возможность свободного применения норм иностранным судом, что 

составляет еще один недостаток данной концепции [4; c. 319]. 

Более прогрессивной и одной самых применимых концепций является 

концепция ограниченного иммунитета, на которой могут базироваться 

унифицированные международные соглашения между государствами. Хотя здесь 

следует отметить, что даже в таком случае, возможно, будут основания для 

свободного толкования понятий (например, по поводу понятий «коммерческая 

сделка», «государственное предприятие» и т. д. 23) [5]. 

Таким образом, существуют различные точки зрения по поводу иммунитета 

государства и по вопросу его элементов (судебный иммунитет (юрисдикционный 

иммунитет); иммунитет от предварительного обеспечения иска; иммунитет от 

принудительного исполнения иностранного судебного решения; иммунитет 

собственности государства; иммунитет соглашений (контрактов) государства, 

налоговый иммунитет и т. д.). Существуют две основополагающие концепции 

иммунитета государства – абсолютный и функциональный (ограниченный). 

Абсолютный иммунитет, хотя и может служить средством защиты государства, но 

его применение может негативно повлиять на отношение других государств, не 

будет обеспечивать свободное функционирование экономики. Концепция 

функционального (ограниченного) иммунитета является гибким средством, 

соответствующим принципам частного права, и обеспечивает равенство государства 

в отношения, в которых нет подчинения. 
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Ніхто не зможе заперечити, що на сьогодні Інтернет є невід’ємною частиною 

нашого життя. Більшість з нас не уявляють як провести день не заглянувши до 

соціальних мереж чи світової павутини у пошуку цікавих новин. Значущість 

суспільних відносин, що виникають у зв’язку з його використанням, не викликає 

сумніву. Тому природно, що і юристи не залишають без уваги глобальну мережу. 

З’являється об’єктивна потреба в правовому регулюванні нової галузі. 

В середині 90-х років XX століття здавалося, що Інтернет може бути вільним 

від регулювання. І державі, з її спробами втиснути світову павутину в національні 

рамки, доводилося стикатися з елементарною юрисдикцією: сайт буде розміщений 
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там, де ліберальніші умови. Проте сьогодні ситуація докорінно змінилася. Схоже, що 

початок XXI століття запам’ятається всім як час, коли держави всерйоз почали 

регулювати кіберпростір і забули в процесі, що причина, з якої всесвітня мережа 

стала інноваційною силою, швидше в саморегулюванні або у відсутності такого 

взагалі [1, c. 218]. Так, наприклад, у Великій Британії акт «Про регулювання 

діяльності органів дізнання» дає право поліції мати беззаперечний доступ до 

електронної пошти і іншої онлайнової комунікації. Південна Корея оголосила 

незаконним доступ до Веб-сайтів, що стосуються азартних ігор. 

Проблеми регулювання суспільних відносин, пов’язаних з використанням 

Інтернет, стають дуже актуальними і для України. В даний час не доводиться 

говорити про розробку цього напряму в праві. Воно тільки формується. В Україні 

існують лише розробки, присвячені даній темі, публікуються лише окремі статті 

юристів, які зайнялися розробкою юридичного аспекту використання Інтернету. 

Питання нормативного регулювання глобальних мереж мають лише постановочний 

характер. 

Однак, сьогодні в Україні вже існує цілий ряд нормативних актів, що регулюють 

відносини у сфері інформації і, відповідно, піднімають питання використання 

глобальної мережі, але тільки один документ присвячений безпосередньо Інтернету. 

Це Указ Президента №928/2000 «Про заходи щодо розвитку національної складової 

глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї 

мережі в Україні» від 31.07.2000 року [2]. Характеризуючи цей документ слід сказати, 

що він має декларативний характер, але при цьому визначає основні напрями 

правового регулювання Інтернет в Україні. Передовсім, це захист авторського права 

в глобальній мережі. 

Загальна декларація прав людини, Конституція України, закон України «Про 

авторське право і суміжні права» від 23 грудня 1993 року з подальшими змінами 

надають громадянам України гарантії захисту прав інтелектуальної власності [3]. Так, 

стаття 20 Закону говорить, що авторське право на твір, створений за договором з 

автором, який працює по підряду, належить автору. 

Авторське право – частина цивільного права, яке визначає права і обов’язки, 

що виникають у зв’язку із створенням і використанням (видання, виконання, показ, 

навчання, копіювання і т. п.) творів літератури, науки, мистецтва. Цивільний кодекс 

України відносить авторські права до інтелектуальної власності [4]. 
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Інтелектуальна власність включає права, що належать до літературних, 

художніх і наукових творів, виконавчої діяльності, звукозапису, радіо і телепередач, 

винаходів у всіх областях людської діяльності, наукових відкриттів, промислових 

зразків і інших об’єктів Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІС). 

Будь-яке право, у тому числі і авторське, розглядається з двох точок зору: 

об’єктивної і суб’єктивної [5]. 

Право інтелектуальної власності в об’єктивному значенні – сукупність 

правових норм, які регулюють відносини в процесі створення і використання 

результатів інтелектуальної діяльності. 

Право інтелектуальної власності в суб’єктивному значенні – особисті права, 

які, згідно закону, належать авторам результату інтелектуальної діяльності. 

На даний момент в Інтернеті існує декілька проблемних зон в галузі 

авторського права і інтелектуальної власності: визначення того, що саме підлягає 

захисту авторських прав в мережі; фіксація авторського права і забезпечення доказів 

права власності; виявлення меж між зникненням і крадіжкою матеріалів в Інтернеті. 

Зауважимо, що в різних країнах ключові поняття авторського права (право на 

створення, використання, виконання) інтерпретуються по-різному. Для мережевих 

технологій поняття авторського права (показ, розповсюдження, використання в 

бібліотеках, використання для навчання) зовсім не розроблені. Все більше розмитою 

стає грань між творчістю і інтерпретацією наявних даних, між твором і його копією. 

Саме це викликає об’єктивні труднощі при відображенні особливостей нових 

інформаційних і комунікаційних технологій в міжнародному праві і в національному 

законодавстві. 

Існує два основних моменти при розгляді авторських прав у сфері цифрової 

передачі даних: 

– питання захисту власне комп’ютерних програм і баз даних (можна 

використовувати чинне національне і міжнародне законодавство в його традиційному 

розумінні); 

– питання пов’язані з мережевою специфікою Інтернету і необхідністю змін в 

чинному законодавстві [6]. 

Ситуація ускладнюється з розвитком Інтернету, де немає поняття 

національних кордонів, існує постійне збільшення швидкості комунікацій і 

інтенсифікація інформаційних процесів. Закони, при розробці яких істотно 

використовувалося поняття «національних кордонів», є не придатними до 
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використання. Тому, на нашу думку, дане питання є дуже актуальним у наш час та 

заслуговує на увагу. 
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Місцевим бюджетам відводиться головна роль і у соціально-економічному 

розвитку території. Більшість видатків, які спрямовуються державою на соціальний 

розвиток, фінансуються з місцевих бюджетів, такі як: фінансування закладів освіти, 

культури, охорони здоров'я населення, засобів масової інформації; також 

фінансування різноманітних молодіжних програм, видатки на житлово-комунальне 

господарство [1]. 

Розширення та оптимізація джерел наповнення місцевих бюджетів є 

надзвичайно важливим завданням, вирішення якого сприятиме підвищенню рівня 
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фінансової незалежності органів місцевого самоврядування і якісному виконанню 

покладених на них завдань і функцій. Незважаючи на велику кількість наукових 

публікацій у цій сфері, питання формування місцевих бюджетів в умовах 

децентралізації фінансових ресурсів потребують подальших досліджень через 

недосконалість та постійні зміни податкового та бюджетного законодавства. 

Метою є аналіз формування місцевих бюджетів в умовах фінансової 

децентралізації. 

Доходи місцевих бюджетів – це фінансові ресурси органів місцевої влади, що 

використовуються для забезпечення розвитку певного регіону та які повинні 

відповідати обсягам повноважень, встановленим законодавством [2]. 

Формування дохідної частини місцевих бюджетів починаючи з 2010 року, 

здійснюється відповідно до Бюджетного Кодексу України (далі БКУ), який чітко 

закріпив основні дохідні джерела органів місцевого самоврядування і поділив їх на 

чотири розділи: 

 1) податкові надходження (податки на доходи, на прибуток, на збільшення 

ринкової вартості, податки на власність, збори за спеціальне використання 

природних ресурсів, внутрішні податки на товари та послуги, податки на міжнародну 

торгівлю та зовнішні операції, інші податки); 

 2) неподаткові надходження (доходи від власності та підприємницької 

діяльності, адміністративні збори та платежі, доходи від комерційного та побічного 

продажу, надходження від штрафів та фінансових санкцій, інші неподаткові 

надходження);  

3) доходи від операцій з капіталом (надходження від продажу основного 

капіталу, державних запасів товарів і нематеріальних активів, податки на фінансові 

операції та операції з капіталом);  

4) офіційні трансферти (від органів державного управління інших рівнів, з-за 

кордону, з інших недержавних джерел) [3]. 

З прийняттям Верховною Радою у грудні 2014 року змін до Бюджетного та 

Податкового кодексів України в країні розпочався процес фінансової децентралізації 

владних повноважень, не зважаючи на те, що кожного року даний процес 

декларується в основних напрямках бюджетної політики держави. 

Фінансова децентралізація – це процес розподілу функцій, фінансових 

ресурсів і відповідальності за їх використання між центральним та місцевими рівнями 
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управління. Децентралізація фінансових ресурсів має як певні переваги, так і, 

відповідно, недоліки (табл. 1). 

Таблиця 1  

Переваги та недоліки фінансової децентралізації 

Фінансова децентралізація включає: 1) децентралізацію видатків; 2) 

децентралізацію доходів; 3) організаційну самостійність [4]. 

Оскільки в Україні основними джерелами наповнення доходної бази місцевих 

бюджетів є закріплені доходи та офіційні трансферти, то місцевим органам влади 

необхідно впливати на розвиток бази надходжень закріплених доходів і збільшення 

частки власних доходів [5].  

Виходячи із цього, основними напрямами зміцнення доходної бази місцевих 

бюджетів є: 

– Підтримка підприємств, що створюють нові робочі місця й збільшують фон 

оплати праці; 

– Збільшення доходів від місцевого господарства, забезпечення прибутковості 

комунальних підприємств. 

– Розробка графіків погашення податкового боргу та забезпечення контролю 

їхнього виконання. 
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– Проведення заходів з контролю діяльності юридичних та фізичних осіб- 

суб’єктів підприємницького діяльності , які порушують податкове законодавство.  

– Диференціювання ставки ПДФО в залежності від суми заробітних плат. 

– Удосконалення системи розподілу міжбюджетних трансфертів 

 Отже, для зміцнення фінансової основи органів місцевого самоврядування 

необхідно прагнути до досягнення реальної бюджетної самостійності і фінансової 

децентралізації через удосконалення системи регулювання міжбюджетних відносин, 

посилення інвестиційної складової місцевих бюджетів, підвищення ефективності 

управління коштами місцевих бюджетів та посилення контролю і відповідальності за 

дотриманням бюджетного законодавства. Лише за умови вирішення законодавчих, 

організаційних проблем місцеві бюджети, у майбутньому зможуть мати достатній 

обсяг коштів на виконання делегованих повноважень, а громадяни країни зможуть 

нарешті отримати якісні медичні, освітні ті інші послуги. 
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Договір між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у 

використанні Азовського моря і Керченської протоки 2003 року (далі – договір) 

визначає Азовське море та Керченську протоку історичними внутрішніми водами 

України та Російської Федерації (далі – РФ). відзначаючи важливе значення 

Азовського моря та Керченської протоки для економічного розвитку України і Росії. 

Також за договором всі питання, які стосуються Азовського моря та Керченської 

протоки, повинні вирішуватися лише мирними засобами спільно або за згодою 

України і Росії. 

Тобто Договір 2003 р. закріплює особливий правовий статус, і похідний від 

статусу специфічний правовий режим використання цих морських просторів [1]. 

Дії РФ після окупації та анексії Криму грубо порушують права та інтереси 

України по використанню просторів Азовського моря та Керченської протоки, на які 

відповідно до Договору 2003 р. поширюється суверенітет України. Такі правомірні 

види використання Азовського моря та Керченської протоки, як судноплавство і 

рибальство зазнали значних обмежень через неправомірні дії РФ.  

Згідно статті 2 цього договору торговельні судна та військові кораблі, а також 

інші державні судна під прапором України або Російської Федерації, що 

експлуатуються в некомерційних цілях, користуються в Азовському морі та 

Керченській протоці свободою судноплавства.  

Тимчасовий фактичний стан вод Азовського моря – це загальні внутрішні води 

України і РФ, тобто немає окремо внутрішніх вод України і внутрішніх вод РФ, а згідно 
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Договору 2003 р. «всі питання, які стосуються Азовського моря та Керченської 

протоки, повинні вирішуватися лише мирними засобами спільно або за згодою 

України і Росії» (преамбула Договору 2003 р.), тобто питання контролю торгових 

суден в Азовському морі та Керченській протоці підлягають спільному обговоренню, і 

узгодженню дій. В іншому випадку вони не є «мирними засобами», вирішеними 

«спільно», або за «згодою». Договір 2003 р. має пріоритет над законами і 

підзаконними актами РФ (п. 4 ст. 15 Конституції РФ), тобто нормативно-правові акти 

РФ щодо контролю торгових суден в Азовському морі та Керченській протоці повинні 

відповідати Договору 2003 р. 

Аналіз цих угод має бути проведено, однак можна сформулювати наступні 

принципи, що випливають з цієї статті Договору 2003 року. По-перше, фактично 

Договір 2003 року є рамковим у частині, що стосується не судноплавних видів 

використання Азовського моря та Керченської протоки. По-друге, співпраця в 

Азовському морі та Керченській протоці, включаючи спільну діяльність «у галузі 

судноплавства, у тому числі регулювання та навігаційно-гідрографічне забезпечення, 

рибальства, захисту морського середовища, екологічної безпеки, а також пошуку та 

рятування в Азовському морі та Керченській протоці» «забезпечуються шляхом як 

реалізації наявних угод, так і укладення, у відповідних випадках, нових 

домовленостей». По-третє, ці угоди повинні відповідати Договору 2003 року, як у 

частині принципів, закладених у преамбулі та статті Договору 2003 року, так і 

конкретних норм, що регулюють судноплавство в Азовському морі та Керченській 

протоці. По-четверте, мова йде не тільки про спеціальні угоди, укладені як до, так і 

після набуття чинності Договором 2003 року, а й про двосторонні, регіональні та 

універсальні угоди, в яких беруть участь і Україна, і РФ, та, які регламентують 

питання, пов'язані з діяльністю у внутрішніх водах (зобов'язання в галузі безпеки 

мореплавства, охорони навколишнього середовища і т. п.) [4]. 

Однак, незважаючи на значний потенціал можливостей, які несуть положення 

Договору 2003 року у частині протидії агресивним діям в Азовському морі та 

Керченській протоці, він повною мірою задіяний не був. Це визначається як 

суб'єктивними, так і об'єктивними причинами. Тому альтернативний варіант дій 

України у відповідь на міжнародно-протиправні дії РФ в Азовському морі та 

Керченській протоці – денонсація Договору 2003 року, має бути ретельно 

проаналізований і задіяний при вичерпанні інших способів дій  
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Міжнародні санкції щодо Росії, що почали застосовуватися у 2014 році – 

політичні та економічні заходи, направлені на припинення агресії Росії проти України. 

Санкції ввели ЄС та США, Канада, Японія, Норвегія, Швейцарія, Австралія, Нова 

Зеландія, загалом – 41 країна, власне Україна, а також Парламентська асамблея 

Ради Європи та, неформально, Китай. Метою санкцій є припинення фінансування, 

озброєння та постачання Росією терористів на схід України. 

Передбачалось, що санкції будуть вводитись поетапно: перший етап – 

обмеження співробітництва; другий – обмеження на постачання окремих видів 

технологій; третій – секторальні санкції, направлені проти окремих секторів економіки 

РФ. 

Як повідомляється на сайті комітету Сенату США з міжнародних відносин, 

через спроби РФ підірвати демократичні інститути в інших країнах передбачені 

обмежувальні заходи проти інвестицій в російському нафтогазовому секторі, 

суверенного боргу РФ, кібер-сектору, банківського сектору, а також стосовно 

політиків, олігархів і членів їхніх сімей, які причетні до «незаконної та корупційної 

діяльності від імені Володимира Путіна». 

Другу частину санкцій пропонується запровадити через агресію Росії проти 

України, зокрема через напад на українські кораблі і захоплення в полон моряків. 

Так, документ передбачає санкції стосовно 24 агентів ФСБ, причетних до нападу на 

українські судна, щодо енергетичних проектів РФ за межами країни та сектору 

видобутку сирої нафти [3]. 

Також законопроект передбачає обмежувальні заходи щодо суднобудівного 

сектору РФ, якщо Москва буде порушувати свободу судноплавства в Керченській 

протоці або будь-де в світі. 

Як зазначає Reuters, цей законопроект є більш жорсткою версією документа, 

який сенатори пропонували в серпні 2018 року і який у підсумку не ухвалили. Новий 

пакет санкцій представили республіканець Ліндсі Грем та демократ Боб Менендес. 

Раніше спецпредставник Державного департаменту США з питань України 

Курт Волкер повідомляв, що ЄС та США обговорюють нові санкції проти Росії за 

агресію в Керченській протоці [2]. 

Але я вважаю що тільки Україна скасує Договір 2003 року, Керченська протока 

стане міжнародними водами. Протоки, за міжнародним правом, не можуть належати 

будь-якій державі тому що це не територіальні води. З того часу кораблі НАТО 
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зможуть заходити в українські порти в Азовському морі тоді будь-яка агресія Росії 

розцінювалась як морське піратство. 
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Непорушність власності та свобода розпорядження об'єктами права 

власності є однією з наріжних засад існування України як незалежної демократичної 

держави. Реалізація конституційних прав власника здійснюється за допомогою 

різноманітних цивільно-правових договорів, у тому числі й тих, які забезпечують 

безоплатне передання майна. Основним договором такої спрямованості є договір 

дарування. 

У Цивільному кодексі України, що набрав чинності 01 січня 2004 р. (далі – ЦК 

України) легальна конструкція договору дарування набула нового змісту. Разом з 

тим новий ЦК України не розв'язав усіх проблем укладення та виконання договору 
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дарування; не всі законодавчі новели можна визнати обґрунтованими та чітко 

визначеними, деякі з них потребують змін або подальшого вдосконалення. 

Окремі аспекти договору дарування були предметом дослідження багатьох 

науковців: З. І. Шкундіна, М. І. Бару, І. Б. Новицького, К. І. Граве, Т. Ніколаєва, Н. 

Мещерякова, І. Коробейнікова, В. Новікова, А. М. Ісаєва тощо. Однак, дослідження 

окремих проблем правового регулювання договору дарування за цивільним 

законодавством України до цього часу проведено не було, що зумовлює 

актуальність цього дослідження. 

Відповідно до ч. 1 ст. 717 ЦК України за договором дарування одна сторона 

(дарувальник) передає або зобов’язується передати в майбутньому другій стороні 

(обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність. До ознак, притаманних 

договору дарування, в юридичній літературі здебільшого відносять: а) 

безоплатність; б) збільшення майна обдаровуваного; в) зменшення майна 

дарувальника; г) вичерпний перелік способів дарування [1].  

Крім того, за своєю юридичною природою договір дарування може бути або 

одностороннім, або зовсім не мати зобов’язального характеру, може бути як 

реальним, так і консенсуальним, а в деяких випадках формальним договором. 

І. В. Єлісеєв говорить, що дані риси звичайно притамання даруваню, але всі 

вони є похідними від безоплатного характеру дарування, тому не мають 

самостійного значення. Таке твердження піддає критиці В. В. Вітрянський, 

стверджуючи, що хоча безоплатність і є основною рисою договору дарування, але 

всі інші ознаки також є важливими. Необхідно зазначити, що перераховані риси 

окремо є притаманними й іншим договорам, тому необхідно розглядати їх 

системно і невід’ємно одна від одної [2, с. 250]. 

Щодо безвідплатності, то цікавою є точка зору російських вчених А. П. 

Сергєєва та Ю. К. Толстого: «На перший погляд відсутність зустрічного 

задоволення, тобто безоплатність зобов'язання, не відповідає природі цивільного 

права, оскільки майнові відносини, котрі входять у його предмет, традиційно 

сприймаються як матеріально-вартісні, товарно-грошові відносини. Дія ж 

макроекономічного закону вартості у повній мірі проявляється лише в сплатних 

зобов'язальних правовідносинах, оскільки саме тут відбувається своєрідний обмін 

товарами (речами, товарами, послугами). Однак, і безоплатні правовідносини, так 

само як і абсолютні правовідносини (для яких взагалі не властивий поділ на 

«сплатні – безоплатні»), також можуть відчувати дію закону вартості, хоч, і не 
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настільки відчутно. Так, правовідносини власності безпосередньо не пов'язані з 

грошовим обміном, зате вирішення питання про належність особам тих чи інших 

речей є необхідною підставою для участі цих осіб в цивільному обороті, а об'єм і 

характер належних їм речових прав здебільшого передбачають зміст майбутніх 

зобов'язальних відносин. Основним, мабуть, є те, що річ не втрачає притаманну їй 

якість товару і тоді, коли вона переходить від однієї особи до другої безоплатно» 

[3]. 

Безоплатність дарування, фактично – це відсутність зустрічної еквівалентної 

вимоги. Німецький вчений Вальтер Шенрат слушно зауважує, що договір 

дарування виступає антиподом договору купівлі-продажу: «Завдяки даруванню, так 

як і при купівлі-продажу, остаточно передається право власності або інше майнове 

право від однієї особи до іншої – тільки без зустрічного задоволення» [4, с. 68].  

Заперечував можливість будь-яких зустрічних дій з боку обдарованого В. В. 

Луць – він вказував, що «зі всіх безвідплатних угод виділяється дарування. 

Дарувальник не тільки не отримує майнового еквіваленту, але й його власне майно 

так, чи інакше, в більшій чи меншій мірі зменшується внаслідок дарування. 

Вчинення обдарованим будь-яких майнових надань на користь дарувальника з 

приводу чи у зв'язку з даруванням (або прийняття на себе, обдарованим 

зобов'язання такого змісту) позбавляє угоду якості дарчого договору» [5].  

Як зазначено в юридичній літературі, безоплатність дарування зовсім не 

означає безпричинності. Мотиви укладення даного договору можуть бути 

найрізноманітнішими: від бажання допомогти обдаровуваному чи віддячити йому 

за певні послуги до спроби ініціювати зворотний дарунок [6, с. 299]. 

З огляду на специфіку договорів дарування особливу увагу привертає до 

себе договір дарування з обов’язком обдаровуваного на користь третьої особи, 

конструкція якого передбачена положеннями ст. 725 ЦК України. 

З огляду на юридичну природу договору дарування та специфіку конструкції 

договору з обов’язком обдаровуваного на користь третьої особи особливу увагу 

привертає до себе зокрема проблема співвідношення розміру майна, отриманого 

за договором дарування, і розміру майна, що обдаровуваний повинен передати 

третій особі (розміру покладення). Так, на думку В. В. Новикової, за договором 

дарування має бути визначене співвідношення отриманого і переданого 

обдаровуваними третій особі майна, у зв’язку із чим авторкою запропоновано ч. 1 

ст. 725 ЦК України доповнити положенням, яке б передбачало, що реальна 
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вартість майна, переданого обдаровуваним на користь третьої особи, не може бути 

рівною чи більшою, порівняно із реальною вартістю майна, отриманого ним за 

договором дарування [7, с. 66]. 

А. М. Ісаєв також вбачає за доцільне ввести відповідні зміни до чинного ЦК 

України, зокрема передбачити можливість обдаровуваного звільнитися від 

обов’язку, який виявився або може виявитися рівним чи більшим за вартістю, ніж 

вартість самого дарунку [8, с. 32–34]. Як нам видається, із такими зауваження слід 

погодитись, оскільки в іншому випадку матиме місце нівелювання іманентно 

притаманної договорам дарування ознаки – безоплатності. 

Таким чином, проблеми правового регулювання договору дарування є 

доволі актуальними і мають велике значення для договірної практики, у зв’язку з 

чим потребують всебічного наукового дослідження. Однак на сьогоднішній день, 

принцип свободи договору є одним із основних механізмів, використання якого в 

договірній практиці дозолить уникнути багатьох проблем, які можуть виникнути при 

укладенні та виконанні таких договорів. 
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 В даній роботі ми досліджуємо та аналізуємо одну з актуальних тем 

правознавства на прикладі нашого міста – публічність діяльності органів місцевого 

самоврядування в м. Миколаєві. Однією з найважливіших ознак побудови 

демократичної держави є розвиток місцевого самоврядування. 

Місцеве самоврядування – це право та реальна здатність територіальної 

громади – жителів села чи добровільного об'єднання в сільську громаду жителів 

кількох сіл, селища та міста – самостійно або під відповідальність органів та 

посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в 

межах Конституції і законів України. Місцеве самоврядування може ефективно 

функціонувати лише за умови дотримання певних загальних нормативних вимог, що 

відповідають гуманістичній природі національної державності, загальнолюдським 

цінностям і демократичним ідеалам. Аналіз чинного законодавства свідчить про те, 

що законодавець розрізняє відкритість і гласність, а тому визначає їх як окремі 

принципи організації та діяльності органів публічної влади [1, c. 88]. 

У першу чергу, запорукою відкритості влади є існування суспільного 

(громадського) запиту на отримання достовірної та вичерпної інформації про 

діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування, активна позиція 

громадянського суспільства щодо влади. Поруч із цим, рівень відкритості влади 

фактично визначається реальною діяльністю конкретних органів державної влади та 

місцевого самоврядування в напрямі інформування громадськості про свою роботу, 

при цьому одним зі стимулів цієї діяльності є природне бажання влади легітимізувати 

саму себе. Саме з цією метою органи державної влади та місцевого самоврядування 

повинні публікувати суспільно важливу інформацію [2, с. 15]. 
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Тож на прикладі рідного міста Миколаєва і довідаємось більш детально про 

публічність органів місцевого самоврядування. По-перше, місто Миколаїв має статус 

міста обласного підпорядкування і згідно з адміністративно-територіальним устроєм 

України входить до Миколаївської області і є її обласним центром. Місцеве 

самоврядування в місті Миколаєві здійснюється територіальною громадою міста як 

безпосередньо, так і через Миколаївську міську раду, її виконавчі органи, 

Миколаївського міського голову та органи самоорганізації міста. Самоврядування в 

місті формується й діє на основі народовладдя і принципів демократії. Місцеве 

самоврядування здійснюється територіальною громадою згідно з Конституцією 

України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, діючим 

законодавством,  Статутом Миколаївської міської ради і нормативно-правовими 

актами органів місцевого самоврядування міста Миколаєва [3]. 

За підсумками вимірювання рейтингу прозорості міст станом на 16 листопада 

2018 року Миколаїв зайняв 18 сходинку із загальним результатом 51,53 бали. 

Розглянемо більш детально за таблицею 1 [4]. 

 

Табл. 1. Рейтинг діяльності органів місцевого самоврядування 

Показник Бал Рекомендації 

1.Інформація про роботу органів 
місцевої влади. Оцінюється кількість, 
якість та вчасність викладення 
документів, контактних даних та 
графіка роботи місцевої влади на її 
сайті. 

7,5 Слід оприлюднювати всі проекти 
рішень виконавчого комітету за 20 
робочих днів. 

2. Доступ та участь. Оцінюється 
наявність участі для громадян 
(громадський бюджет, можливість 
направити електронне звернення), 
рівень активності громадян в 
користуванні сайтом міськради, 
можливість безперешкодно потрапити 
на засідання міськради та комісій. 

7,5 Потрібно припинити практику 
доповнення порядку денного та 
оприлюднювати всі питання, які 
виносять на пленарне засідання за 
10 днів. 

3. Закупівлі. Оцінюється рівень 
оприлюднення та деталізації 
інформації про закупівлі місцевої 
влади, як вона регулює допорогові 

3 Потрібно систематизувати та 
надати доступ на веб-сайті ради до 
інформації про всі закупівлі 
здійснені підпорядкованими 
комунальними органами, 
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закупівлі. установами та підприємствами на 
суму до 50 тис. (ЄДРПОУ 
замовника, назва замовника, 
ЄДРПОУ постачальника, назва 
постачальника, предмет закупівлі, 
сума договору), а також 
оприлюднити інформацію про 
актуальні закупівлі всього міста 
станом на сьогодні (рада, виконком, 
всі структурні підрозділи, КП, 
установи та організації) в одному 
єдиному місці. 

4. Житлова політика. Оцінюється 
наявність онлайн послуг в сфері житла, 
а також відкритість комісії з житлових 
питань. 

1,5 Слід запровадити електронну 
реєстрацію на покращення 
житлових умов та оприлюднити 
протоколи комісії виконавчого 
комітету з житлових питань. 

 

5.Бюджетування та контракти. 
Оцінюється прозорість оприлюднення 
інформації про бюджет міста, наявність 
бюджетів за минулі роки та звітів про їх 
виконання 

 

2,33 Для покращення позицій потрібно 
організувати оприлюднення 
інформації про розподіл видатків 
бюджету за об'єктами в зручному 
для мешканців вигляді, а також 
ухвалити бюджетний регламент. 

 

6. Гранти, виділення фінансів. 
Оцінюється прозорість щодо 
висвітлення інформації, яка стосується 
виділення фінансування, а також 
відкритість комісії, яка займається цими 
питаннями 

 

2,5 Слід оприлюднити списки 
громадян, яким було надано 
матеріальну та іншу допомогу, а 
також списки громадян, яким було 
відмовлено. 

 

7. Соціальні послуги. Оцінюється 
наявність онлайн-можливостей (запису 
онлайн для отримання соціальних 
послуг), а також доступність інформації 
про центри, які надають соціальні 
послуги 

2,5 Потрібно створити можливість 
через інтернет подати онлайн-
заяву на отримання місця або 
послуги в міських установах 
соціальної допомоги (центри 
реабілітації, соціального 
обслуговування та одиноких 
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 громадян, соціальна допомога 
вдома тощо) та простежити рух 
заявки. 

 

8. Кадрові питання. Оцінюється 
прозорість висвітлення процесу 
відбору кадрів: від оголошення вакансії 
до оприлюднення протоколів 
відбіркової комісії 

 

3,2 Слід розширити інформацію про 
конкурсну комісію з відбору 
службовців на роботу – склад, 
імена, прізвища, гендерне 
представництво тощо. 

 

9. Професійна етика та конфлікт 
інтересів. Оцінюється рівень 
оприлюднення інформації щодо 
партійності депутатів, щодо наявності 
інструментів повідомлення громадян 
про неетичну поведінку чи конфлікт 
інтересів, наявність регуляторних 
документів на дану тематику 

 

3,4 Слід оприлюднити відомості про 
результати розгляду повідомлень 
від викривачів про конфлікт 
інтересів чи неетичну поведінку 
службовців або депутатів, чи можна 
ознайомитися з реагуванням та 
вжитими заходами. 

 

10. Землекористування та 
будівельна політика. Оцінюється 
прозорість в оприлюдненні документів 
щодо використання земель, прозорість 
роботи земельної комісії 

 

7 Потрібно задіяти систему 
електронної реєстрації дозволів на 
встановлення тимчасових споруд, 
МАФів, терас тощо. 

 

11. Комунальні підприємства. 
Оцінюється наявність наглядових рад, 
фінансової звітності та аудиту на 
комунальних підприємствах 

 

3 Слід створити наглядові ради 
комунальних підприємств, замовити 
та оприлюднити незалежний 
зовнішній аудит. 

 

12. Комунальне майно. Оцінюється 
процес продажу чи оренди 
комунального майна, наявність 
інформації про нього 

 

4,6 

 

Потрібно використовувати систему 
електронних аукціонів для продажу 
або оренди майна. 
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13. Освіта. Оцінюється наявність 
онлайн-можливостей (запис до школи 
чи дитсадку онлайн), наявність форми 
відкритого розподілу місць в закладах 
освіти 

 

3,5 

 

Слід надати можливість записувати 
дітей в школи, на гуртки, секції, 
музичні та художні школи, клуби та 
інші позашкільні заходи через 
інтернет та відслідковувати рух 
поданої заявки, чергу, послуги, ціни 
та тарифи тощо. 

 

 

Виходячи з даних результатів, ми бачимо, що порівняно з 2017 роком наше 

місто знизилося з 4 сходинки до 18, адже не використало всі рекомендації надані 

згідно вищевказаним показникам [4]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що відкритість і гласність у роботі 

органів місцевого самоврядування – це не лише конституційна вимога організації їх 

діяльності, а й важлива передумова подальшого розвитку інституту місцевого 

самоврядування в цілому. Сьогодні процес ініціювання, підготовки, прийняття та 

виконання рішень в органах місцевого самоврядування залишається непрозорим. 

Потребує також вирішення проблема інформування населення стосовно 

управлінських рішень, які приймаються виконавчими органами місцевих рад. Їх 

діяльність безпосередньо зачіпає інтереси громадян, але постійно залишається 

найменш відкритою. Підвищення рівня відкритості органів місцевого самоврядування 

для населення є пріоритетним завданням на сучасному етапі розвитку місцевого 

самоврядування, адже відкрита система є більш стійкою, ніж закрита система, і 

здатна удосконалюватися та ефективно реагувати на новітні виклики. 
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