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Секція 1 «Теорія та історія держави та права. Філософія пра-

ва» 

 

УДК 342.729:94 

ПРАВО НА СПРОТИВ (RESIST), ПРАВО НА ПОВСТАННЯ 

(REBELL), ПРАВО НА РЕВОЛЮЦІЮ (REVOLUTION) ЯК ПРАВО 

РЕАЛІЗУВАТИ ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИВОСТІ (JUSTICE): ІСТОРІЯ ІДЕЇ 

Автор: Бобіна О.В., канд. істор. наук, директор Навчально-наукового 

Гуманітарного інституту, Національний університет кораблебуду-

вання імені адмірала Макарова, м. Миколаїв  

 

Ідея справедливості, справедливого життя, і, перш за все, справед-

ливого розподілу соціального, загального багатства – одна з базових 

ідей соціального життя. Саме ця ідея народила такі феномени, як релігія-

віра, право-закон-юриспруденція, і феномен боротьби з владою. Чи не 

вперше, ідея справедливої державної влади зафіксована шумерською 

мовою за 2400 років до Р. Х. Цар Шумеру Урукагін «звільнив жителів від 

небезпеки, обману, грабунку зерна і коштовностей, від вбивства і погро-

му; він встановив, − щоб сильний не ображав сироту і вдову» [1, с.139-

142]. Але дуже рідко, а тим більше в історії України, ми бачимо приклади 

«розумної і справедливої влади». Саме тому боротьба з владою з'яви-

лась разом з появою держави. Перше повстання фіксує єгипетський па-

пірус №334 музею в Лейдені (Нідерланди). «Папірус Іпувера» відносять 

до 1300 року до Р. Х. Він змальовує повстання селян і рабів в Єгипті, що 

відбулось в 2000−1700 роках до Р. Х. [1, с.57-62]. Таким чином, вже бі-

льше чотирьох тисяч років точиться боротьба між «Левіафаном-

державою» і спільнотою громадян за справедливість соціального життя. 

За цей час створенні не лише філософські, художні, наукові твори, прис-
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вячені цій проблемі і боротьбі. З появою феномену права з'являється 

ідея обґрунтування права на боротьбу з владою. 

Популярні джерела пов'язують утвердження права на спротив, в різ-

них його виявах, з правом на тирановбивство. Роздуми про цей феномен 

відносять до часів Платона, Цицерона, Тацита, Лукреція Кара. Розвинуте 

Середньовіччя повертається до цієї теми в працях Джона Солсбері, То-

ми Аквінського і політичної практики «комунальної революції» в містах 

Італії. Тома Аквінський надав праву на спротив не просто боже обґрунту-

вання, але і обґрунтував за допомогою світської логіки. Влада, земна, 

має виконувати свої очевидні обов’язки − піклуватись про підданих, до-

помагати їм. Якщо вона цього не робить, ця влада несправедлива. Адже 

справедливість − це управління відповідно до закону і користі, яка виті-

кає із сумісного проживання. Якщо такої справедливості не існує, вини-

кає право на спротив. Політична практика сер. ХІІІ ст. вже мала зразки 

фіксованого права на спротив у «Великій хартії вольностей» англійського 

короля Іоанна Безземельного (1215) і «Золотій буллі» угорського короля 

Андраша ІІ Хрестоносця (1222). Приблизно від цього часу почав викори-

стовуватись термін «jus resistendi». Зрозуміло що це право відвоювали 

не широкі верстви, а нобілі, від яких залежав правитель. Наступний етап 

розвитку ідеї справедливості і ідеї спротиву пов'язаний з часами Нової 

історії, боротьби протестантів за свої права. В одному з своїх памфлетів 

(1579), протестанти стверджують: «Якщо тиран настільки сильний, що 

його можна повалити лише силою зброї, представники народу можуть 

закликати народ взяти зброю…» [2, с.12]. Розмірковують про суверенітет 

народу, тиранію і спротив Франциско Суарес, Хуан де Маріанна, Гуго 

Гроцій. В XVIII ст. позиції прихильників jus resistendi посилились ідеями 

Е. Бентама, Т. Гобса, Д. Локка, Ш.-Л. Монтескьє, Ж.-Ж. Русо. А швейцар-

ський юрист Е. Ваттель сформулював принцип пропорційності в проти-

стоянні беззаконню. Ідея боротьби з владою була знайома і українцям, 
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які стикалися з практикою польського «prawo opory» і «prawo rokosz». П. 

Орлик, начебто, в своїй політичній декларації «Вивід прав України» зафі-

ксував ідею боротьби з владою, як право козаків. Теоретичні роздуми 

XVII – XVIII ст., революції XVII – XVIII ст. призвели до юридичної, право-

вої фіксації принципу спротиву в Декларації незалежності США (1776) і 

Конституцій Франції. Право на спротив владі (goverment) зафіксоване в 

преамбулі Декларації незалежності США. В українському і руському пе-

рекладі цього документу використанні такі терміни як «право змінити або 

знищити», «відновити свої права», «зобов'язані скинути такий уряд». 

Французька практика конституційного процесу, в умовах революції, ціка-

ва тим, що крім утвердження права на спротив зафіксованого в Декла-

рації прав і свобод людини і громадянина (1789), в пізніших конституцій-

них актах (т. зв. «жирондистська» і «якобінська» декларації) розкрива-

ється поняття гноблення (пригноблення). Це докладно висвітлив в своє-

му популярному підручнику Ф. Люшер [3, с.367-368]. Дослідники наголо-

шують на тому, що право на спротив, певним чином, фіксується в політи-

ко-правовій думці Китаю і ісламських релігійних вченнях [2, с.21-24]. Два-

дцяте століття дало декілька прикладів набаченої узурпації влади за но-

вітніх часів. Саме тому конституція однієї з країн, що пережила практику 

тиранії, містить норму про те, що все населення Германії має право чи-

нити опір будь-кому, хто пробує змінити існуючий конституційний лад, 

якщо всі інші засоби не діють. А інша країна, що стала правонаступни-

цею СРСР, діє з точністю до навпаки, і сприяє утвердженню одноосібної 

автократичної влади, що має всі можливості перерости в тиранію. Украї-

нська гуманітарна і правова думка виявились, певним чином, на маргіне-

сі означених дискусій і пошуків, і зрозуміло чому. В умовах відсутності 

власної держави, ідея боротьби за справедливість, цілком зрозуміло, 

проголошувалась як ідея національної боротьби, ідея боротьби за націо-

нальну державу. І лише з появою власної «владно-державної і криміна-
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льно-олігархічної несправедливості» поступово з'являється власна реф-

лексія права на спротив. Можемо звернути увагу на роздуми Л. Гузара і 

В. Речицького та ін. [4]. Зрозуміло, що політична практика останньої чве-

рті сторіччя життя українського суспільства з масовими соціальними ви-

бухами, «реформами», сепаратизмом і українсько-російською війною дає 

підґрунтя для дискусій і роздумів 

Загалом, за підрахунками українських дослідників на початку ХХ ст. 

всього п'ять відсотків всіх конституцій світу включали в свій текст право 

на спротив. В др. пол. ХХ ст. збільшується кількість конституцій, в яких 

закріплюється право на спротив. На сьогодні налічується близько два-

дцяти відсотків конституцій, в яких закріплено право на спротив [2, с.26-

27]. 
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ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПРАВОЗНАВСТВО» 

Автори: Бєлоусова С.М., доцент НУК, викладач кафедри сучасних мов, 

Національний університет імені адмірала Макарова, м. Миколаїв;  

Шевченко Д.О., викладач кафедри сучасних мов, Національний універ-

ситет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв 

 

Професійно-орієнтоване навчання іноземних мов може здійснюва-

тися по-різному, залежно від того, в якій послідовності протікає навчання 

іноземної мови і професї. Навчання іноземної мови може передувати 

спеціальній підготовці, завершувати її, або проходити паралельно. У 

першому випадку метою навчання є загальна підготовка з іноземної мо-

ви, але з орієнтацією на професію, як, наприклад, при профільному на-

вчанні в освітніх установах. У другому випадку мета навчання полягає в 

отриманні правової гарантії для працевлаштування за фахом зі знанням 

іноземної мови, що припускає складання іспиту на відповідний сертифі-

кат. І, нарешті, у третьому випадку при паралельному оволодінні інозем-

ною мовою і професією, як це має місце при навчанні іноземної мови 

студентів-юристів молодших курсів, метою навчання виступає здатність 

javascript:gl('%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0');
javascript:g2('%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0');


 

 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ -  2016 

VIII  ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

  
 

8 

студента використовувати іноземну мову для вирішення актуальних на 

момент навчання професійних завдань. 

Головною метою професійного навчання є формування особи фахі-

вця, що ефективно здійснює трудову діяльність. Інакше кажучи, воно по-

винне забезпечити не лише оволодіння сукупністю знань і умінь, вклю-

чаючи комунікативну компетенцію з іноземної мови, що вивчається, але і 

формування професійно значущих якостей особи, що посилює і робить 

значущим соціальний аспект будь-якого професійно-орієнтованого на-

вчання. 

Основна проблема викладання іноземної мови полягає в тому, що 

студентам пропонується за короткий термін опанувати основи фактично 

двох правових систем: української і англо-американської. 

Професійно-орієнтоване навчання іноземних мов будується не лише 

на базі загальновживаної міжстильової лексики, але і значною мірою на 

лексиці, властивій певній професійній групі, тобто на лексиці, що викори-

стовується в мові людей, об'єднаних загальною професією. 

Умовами професійно-орієнтованого навчання студентів юридичних 

факультетів іноземної мови є читання автентичних текстів, необхідність 

ознайомлення їх із загальною і юридичною терміносистемою права, фо-

рмування навичок самостійної роботи із створення індивідуального сло-

вника і оволодіння уміннями усного професійного спілкування, що проті-

кає як сценарії найпоширеніших ситуацій повсякденного спілкування, не-

обхідних і для професійної комунікації. 

Для того, щоб підготувати майбутнього студента до обговорення 

проблематики, що становить зміст його професійної підготовки, необхід-

но дібрати текстотеку з права, що дозволяє формувати уміння прагмати-

чного характеру, які б давали студентові можливість орієнтуватися в лі-

тературі за фахом. 
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Особливість структури курсу на змістовному рівні полягає в постійній 

фіксації уваги тих, хто навчається спеціальністю "Правознавство". 

При цьому не меншу роль відіграє використана в курсі система за-

вдань з розвитку умінь працювати з автентичними текстами і брати 

участь в усному спілкуванні на професійну тематику. 

Навчання включає три групи вправ: рецептивні, рецептивно-

продуктивні і продуктивні. Одночасно відпрацьовується професійна лек-

сика з урахуванням розпізнавання синтаксичних комплексів, а також гра-

матичний матеріал, що відбиває ментальні конструкції англійської пра-

вової системи. 

Для формування мовної здогадки ведеться робота з найбільш про-

дуктивними суфіксами англійської юридичної терміносистеми ( -ег / - or 

для позначення суб'єктів злочинів: robber - грабіжник, counterfeiter - фа-

льшивомонетник; - ing, -агу/-, - tion/, - sion - для позначення злочинних ді-

янь : spying - шпигунство, stealing - крадіжка, bribery - хабарництво, 

larceny - розкрадання, effraction - злом, strangulation - задушення). 

Для формування навичок самостійної роботи з лексикою особливе 

значення надається усвідомленню синонімічних і антонімічних відно-

шень, оскільки в англійській термінології навіть базові терміни криміна-

льного і кримінально-процесуального права можуть бути синонімами ("-

uilt" і "fault" виражають правові поняття "провини"). 

Перелік типових ситуацій професійно-орієнтованого спілкування 

включає: встановлення ділових контактів в усній і письмовій формі; обмін 

інформацією в процесі професійної взаємодії; аргументоване повідом-

лення з професійних проблем; ділова бесіда з конкретної теми, сценарії 

телефонних перемовин тощо. 

Аналіз такого навчання показує, що у результаті майже у всіх, хто 

навчається, настає значний прогрес в читанні та усному мовленні. 
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Професійно-орієнтоване навчання нового покоління спрямоване, в 

першу чергу, на якісні зміни в системі освіти і має на меті: оволодіння 

професійною і комунікативною компетенцією тих, хто навчається, здатні-

стю ініціативно і творчо брати участь у спілкуванні з тематики предмета, 

що вивчається. 

Література: 

1. Лаврененко М.М. Комунікативна компетенція як мета навчання 
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родної науково-методичної конференції "Мови світу і світ мови". М.: 

МДВПУ, 2004. – С.21 - 22. 

2. Лаврененко М.М. Професійно-спрямоване навчання студентів 

юридичного профілю. // Вісник "Філологічні науки" №1 – М.: МДВПУ, 

2004. - С.41 - 42. 

3.  Мицич П. Як провести ділову бесіду. – М.: Економіка, 1997–167с.  
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АСПЕКТИ ТЕОРІЇ ПРОТИПРАВНОГО ЗАКОНУ 

Автор: Цвєтков К.О., студент ІІ курсу спеціальності «Правознавст-

во», Національний університет кораблебудування імені адмірала Мака-

рова, м. Миколаїв 

 

Розвиток українського суспільства, в цілому, йде позитивними шля-

хом, невпинними темпами покращується загальна правова культура 

населення. Однак, як показали події останнього періоду, інколи депутати 

парламенту приймають, а працівники правоохоронних органів і судді ви-

конують неправові закони, що порушують права і свободи громадян [1]. 

Усе це вимагає по-новому поглянути на проблему теорії протиправ-

них законів та практику їх застосування. Теорія вітчизняного права 

відстає від практики. У вітчизняних підручниках з теорії права юридична 
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категорія «неправний закон» розкрита поверхнево, у загальному виді. 

Так, аналізуючи  каталог авторефератів дисертацій Національної 

бібліотеки України імені В.І. Вернадського, можна дійти висновку, що 

комплексних досліджень, предметом яких була категорія «протиправно-

го» чи «неправового» закону немає. Саме тому ця тема є досить акту-

альною в даний час. 

Не дивлячись на те, що переважна кількість вітчизняної еліти є юри-

стами, які отримали юридичну освіту вже в незалежній Україні, науково-

педагогічні працівники вітчизняних вищих юридичних навчальних за-

кладів не привили їм теоретичні знання і практичні рекомендації щодо 

поводження із протиправними законами. Це стало одним із чинників 

прийняття парламентською більшістю протиправних за юридичною при-

родою законів та практичного виконання їх прокуратурами, працівниками 

поліції та суддями.  

До проблеми протиправного закону в теорії права звертали увагу 

такі  вчені, як: Д. Аблязов, В. Авер’янов, А. Алексеєв, Т. Андрусяк, Ю. Ба-

рабаш, А. Грищенко, Р. Ієрінг, В. Корельский, В. Перевалова, О. Скакун 

та ін. Проте, в умовах сьогодення зазначена проблематика вимагає 

новітнього наповнення. 

О.Ф. Скакун розглядає проблему неправових законів через категорію 

соціальної цінності права. Вона ставить запитання: «Коли закон має 

соціальну цінність?», і дає відповідь, коли відповідає вимогам права, 

втілює соціальну справедливість. Виходячи з останнього, вчений поділяє 

закони на правові та неправові. Проте непослідовною є її думка, що: 

«будь-який закон — правовий чи неправовий — належним чином прий-

нятий, підлягає виконанню, доки він не скасований» [3]. При цьому віт-

чизняні вчені юристи, допускають можливість невиконання суб’єктами 

права тільки явно злочинних підзаконних нормативно-правових актів та 

індивідуальних розпоряджень суб’єктів владних повноважень [4]. Вихо-
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дячи з таких теоретичних позицій суб’єкти права можуть зробити хибний 

висновок, що будь-який закон, в тому числі і неправовий, підлягає вико-

нанню. З чим ми не можемо погодитись. 

З погляду теорії природного права звернемося до основоположних 

засад філософії права Гегеля. Мислитель вважав, що закон не встанов-

лює останню визначеність, якої вимагає дійсність, а тільки покладає її 

вирішення на юриста [7]. На думку мислителя жодна наука чи знання, в 

тому числі і закони, не можуть бути повними, кожен закон міг би бути 

кращим, ще кращим, і ще величнішим, вищим, кращим [5, c. 189]. Більше 

того, Гегель обґрунтував, що закони можуть бути неправовими, а сааме: 

неправові закони, прийняті ненавмисно, неправові закони обману, та не-

правові закони - злочини [5, c. 137-138]. 

Неправові закони обману виникають тоді, коли законодавці прийма-

ють їх для своєї власної чи користі окремих осіб вигоди. При цьому сус-

пільство вводиться в оману, що такі протиправні закони відображають 

загальне благо. І, нарешті, третій вид неправових законів – це злочини. 

Різниця між злочином і обманом полягає в тому, що в обмані, як формі 

його вчинення ще присутнє деяке визнання права, чого вже немає в зло-

чині [5, c. 138-141]. 

Ще одне цікаве теоретичне надбання можна підкреслити у Гегеля, 

що: «заради досягнення справедливості суддя може приймати рішення в 

інтересах окремого випадку, не дотримуючись формальностей судочин-

ства, зокрема, об’єктивних доказів, як їх можна сформулювати, а також 

приймати рішення ... не в інтересах загальної диспозиції закону» [5, c. 

194]. Таким чином, основою усіх юридичних настанов, в тому числі кри-

терієм оцінки неправового закону, є природне право, що виникає з самої 

природи людини й суспільства, людського розуму, загальних моральних 

принципів, тому воно розумне і справедливе. Теорії природного права як 

типу праворозуміння притаманні такі риси:  
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 найвищою цінністю є «Людина» з притаманними їй невід’ємними при-

родними правами; всі інші цінності, зокрема закон і публічний інтерес 

держави, є похідними;  

 рішення юриста по юридичній справі має бути справедливими і гуман-

ним;  

 закон і право не є тотожні, закон, який порушує природні невід’ємні 

права людини і громадянина, є неправовим;  

 за порушення невід’ємних природних прав людини (наприклад, пося-

гань на життя і здоров’я) особи, які це здійснили, несуть відповідаль-

ність навіть у випадку формальної відповідності їх діянь позитивно 

встановленому державою закону  [6, c. 15]. 

У більшості правових демократичних країнах парламентський кон-

троль на стадії прийняття та конституційний суд після формального за-

твердження є гарантією недопущення функціонування протиправних за-

конів. Однак, як показав досвід нашої країни, таких важелів захисту сус-

пільства від неправових законів не достатньо. 

На мій погляд, є необхідність поставити ще два запобіжника щодо 

унеможливлення застосування протиправних законів: по-перше, при-

зупинення дії законів, які певна частина громадян вважає протиправними 

з моменту передачі ініціативною групою підписних листів до Центральної 

виборчої комісії, та проведення референдуму, щодо їх скасування; по-

друге, право суддів судів загальної юрисдикції на самовідвід, якщо вони 

вважають, що закон який вони мають застосувати є неправовим, з одно-

часним направленням подання у Конституційний суд України, щодо ви-

конанняя такого закону є таким, що не відповідає Основному Закону. В 

останньому випадку судді мають стати суб’єктом звернення до Консти-

туційного суду України з підстав протиправності закону якщо цей закон 
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він мав застосовувати та цих підставах та завив самовідвід. Усе вище 

викладене дає можливість сформулювати наступні висновки: 

 основою усіх юридичних настанов є природне право, яке визначає, що 

закон і право не є тотожні, закон, який порушує природні невід’ємні 

права людини і громадянина, є не правовим; 

 протиправні закони бувають трьох видів: неправові закони, прийняті 

ненавмисно, неправові закони обману та неправові закони - злочини; 

 за порушення невід’ємних природних прав людини особи, які це 

здійснили, несуть відповідальність навіть у випадку формальної 

відповідності їх діянь позитивно встановленому державою закону; 

 юрист у виключних випадках може не дотримуватися законодавства, 

яке є протиправним; 

 виконання протиправного закону є не тільки антиморальним і неспра-

ведливим, але й юридично карним діянням; 

 у більшості правових демократичних країнах парламентський кон-

троль на стадії прийняття та конституційний суд після формального 

затвердження є чинниками недопущення прийняття та використання 

протиправних законів; 

 в Україні об’єктивно існує необхідність поставити додаткові запобіжни-

ки щодо унеможливлення застосування протиправних законів: 1) при-

зупинення діє законів, які певна частина громадян вважає протиправ-

ними, з моменту передачі ініціативною групою підписних листів до 

Центральної виборчої комісії щодо їх скасування через всеукраїнський 

референдум; 2) надати право суддям судів загальної юрисдикції на 

самовідвід, якщо вони вважають, що закон, який вони мають застосу-

вати є протиправним, з одночасним направленням подання у Консти-

туційний суд. 
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Отже, протиправний закон – це нормативно-правовий акт вищого 

представницького органу держави, який за змістом хоча і має формальні 

ознаки закону, однак за своєю сутністю є виразом суспільної небезпеки, 

порушує природні права і свободи громадян. 
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Секція 2 «Конституційне право. Адміністративне право. Ад-

міністративний процес. Екологічне право» 

 

УДК 346.7 

Інститут бізнес-омбудсмена в Україні 

Автор: Дубинський О.Ю., канд. юрид. наук, доцент, завідувач кафедри 

правознавства, Національний університет кораблебудування імені ад-

мірала Макарова, м. Миколаїв; 

Сікорський О.П., канд. юрид. наук, доцент  кафедри правознавства, 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 

м. Миколаїв 

 

Омбудсмен (від швед. ombudsman «представник») — посадова осо-

ба, на яку покладаються функції контролю за дотриманням законних 

прав та інтересів громадян в діяльності органів виконавчої влади і поса-

дових осіб. На сучасному етапі посада омбудсмена існує в понад 100 

країнах світу. 

Омбудсмен підприємців як окрема самостійна посаду з'явився не так 

давно. У перелік його обов'язків входить: 

- подача позовних заяв, спрямованих на захист прав підприємців; 

- виконання функцій захисника в суді у справах підприємців; 

- оформлення та подача запитів до органів влади на державному та 

місцевому рівні у справах підприємців; 

- відвідування та консультації підозрюваних або засуджених грома-

дян, справи яких пов'язані з підприємницькою діяльністю. 

Бізнес-омбудсмен в Україні - посадова особа, що займається захи-

стом інтересів бізнесу перед органами публічної влади як всередині 

країни, так і за її межами. Бізнес-омбудсмен виступає інструментом 
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вирішення конфліктів і суперечок між владою і бізнесом, медіатором між 

державою та бізнес-середовищем. 

Дискусії про імплементацію цього інституту тривали в Україні з осені 

2012 року [1]. 

Бізнес-омбудсмен діє з метою сприяння прозорості діяльності орга-

нів державної влади, запобігання корупційним діянням та/або іншим по-

рушенням законних інтересів підприємців. 

Аналогічні інституції існують у США, Росії, Грузії. 

Уряд України та ЄБРР 12 травня 2014 року підписали Меморандум 

про взаєморозуміння для української антикорупційної ініціативи, що пе-

редбачає створення інституту бізнес-омбудсмена. ЄБРР має намір виді-

ляти щорічно 1,5 млн євро для фінансування офісу омбудсмена. Бізнес-

омбудсменом може бути іноземець [2]. 

У жовтні 2014 року Міністерство економічного розвитку і торгівлі 

України ініціювало створення Ради бізнес-омбудсмена для покращення 

здійснення підприємницької діяльності [2]. 

Так, Рада бізнес-омбудсмена є постійно діючим консультативно-

дорадчим органом Кабінету Міністрів України. 

Основним завданнями Ради є: 

підготовка під керівництвом сторін Меморандуму пропозицій до за-

конопроекту щодо утворення установи бізнес-омбудсмена; 

прийняття та розгляд скарг від суб'єктів підприємництва на дії або 

бездіяльність, зокрема рішення органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання, що належать до 

сфери їх управління, а також їх посадових осіб; 

надання органам державної влади та органам місцевого самовряду-

вання рекомендацій щодо державної політики у сфері підприємницької 

діяльності; 
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надання органам державної влади та органам місцевого самовряду-

вання рекомендацій щодо удосконалення та оптимізації процедур та/або 

способу, у який вони виконують свої повноваження, провадять підприєм-

ницьку чи іншу діяльність. 

Раду очолює бізнес-омбудсмен. 

З 10 грудня 2014 року посаду бізнес-омбудсмена обійняв Альгірдас 

Шемета - литовський і європейський політик, колишній міністр фінансів 

Литви, європейський комісар з бюджету та фінансового планування 

(2009-2010), європейський комісар з оподаткування, митного союзу, ау-

диту та боротьби з шахрайством (2010—2014). 

Деякі бізнесові кола ставляться до цієї посади з певним скепсисом, 

оскільки у бізнес-омбудсмена, на їхню думку, замало повноважень. Тому 

діяльність бізнес-омбудсмена пропонується врегулювати законом. 

Бізнес-омбудсмен приймає тільки скарги на дії державних органів, а 

не приватного бізнесу. А. Шемета бачить свій офіс досудовим органом, 

який не розглядає спори, якщо вони паралельно розглядаються в судах. 

За підсумками кварталу роботи, скарги на органи державної влади 

(всього 172) розподілилися таким чином: 

30 % — на ДФС; 

12 % — на прокуратуру; 

по 7 % — на реєстраційну службу, на муніципальні адміністрації, а 

також на вищі органи влади (Кабмін, Верховну Раду, Президента). 

За цей час бізнес-омбудсмен допоміг бізнесу отримати відшкоду-

вання ПДВ на 50 млн грн. 

У третьому кварталі 2015 року на ДФС скаржилися вже 42 %. 

Найважче бізнес-омбудсменові працювати з Генеральною прокура-

турою під керівництвом В. М. Шокіна (лютий 2016). 

Економічний ефект від роботи Офісу бізнес-омбудсмена у другому 

кварталі 2016 року склав 529 млн гривень. У звітному періоді Рада отри-
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мала 213 скарг (вдвічі більше, ніж у попередньому кварталі) та успішно 

закрив 146 справ, що є найвищим показником за всі попередні звітні 

квартали. 

Основним джерелом звернень (78% скарг) залишилися представни-

ки малого і середнього бізнесу, які працюють у сферах промисловості, 

сільського господарства, оптової торгівлі та бізнес-послуг. Найактивніше 

у другому кварталі скаржилися в Києві (95), Київської (21), Харківській 

(11), Одеській (11) і Дніпропетровській (9) областях. Не надійшло скарг з 

Чернігівської області. 

При цьому, серед позитивних тенденцій у звітному кварталі – змен-

шення кількості скарг щодо реєстрації бізнесу і прав власності. 

Це пояснюється успішною реалізацією реформи реєстраційних по-

слуг. Останнім часом також зменшилась кількість скарг бізнесу на отри-

мання дозволів і ліцензій [3]. 

Головною метою створення інституту бізнес-омбудсмена є захист 

малого і середнього бізнесу від корупції. Впровадження подібного органу 

дозволить бізнесу одержати власного публічного представника у відно-

синах з державою і відчути захищеність своїх прав. 

Література: 

1. Вікторія Джарти Фінансам потрібен омбудсмен 
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України; Постанова, Положення від 26.11.2014 № 691 - редакція від 
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УДК 342.25 

ПРО ПРОБЛЕМИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ ПРЕФЕКТА В 

УКРАЇНІ 

Автор: Колесниченко А. В., студентка ІІ курсу спеціальності «Правоз-

навство», Національний університет кораблебудування імені адмірала 

Макарова, м. Миколаїв 

 

У період державних змін питання про запровадження інституту пре-

фекта – це питання, що потребують детального дослідження та аналізу. 

Іншою причиною такої прискіпливої уваги до цього питання є те, що воно 

безпосередньо пов’язано з питанням затвердження децентралізації. Ін-

ститут префекта прийшов у сучасну політику нашої держави з французь-

кої «наполеонівської» системи місцевого самоврядування. Посада пре-

фекта – це посада, що викликає бурхливі суперечки. Запровадження ін-

ституту префектів передбачається в проекті Закону України «Про вне-

сення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)» від 

01.07.2015 року. Для того, щоб зрозуміти причину таких суперечностей 

щодо затвердження цієї посади, треба проаналізувати різні точки зору 

науковців. 

Відповідно до законопроекту, інститут перфектів з’являється після 

набрання чинності змін до Конституції щодо децентралізації та, відповід-

но, після ліквідації місцевих держадміністрацій. Головна мета нововве-

дення – створення ефективного нагляду за конституційністю та законніс-

тю рішень органів місцевого самоврядування [1].  

Що означає поняття «префект»? Префект є місцевим органом вико-

навчої влади, державним службовцем, що не належить до політичних 

посад, не змінюється зі зміною Президента чи уряду, не залежіть від міс-

цевих політичних еліт. Повноваження префекта у відносинах з органами 

місцевого самоврядування: 1) наглядає за конституційністю та законніс-
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тю рішень органів місцевого самоврядування (ОМС); 2) зупиняє дію не-

законних актів ОМС і одночасно звертається до суду, (префект не прий-

має остаточного рішення про законність актів ОМС, це може вирішувати 

виключно суд; 3) може порадити місцевій раді привести своє рішення у 

відповідність Конституції та законам, 4) оприлюднює повідомлення про 

зупинку акту ОМС. 

Відповідно до проекту Закону префекти будуть діяти в кожному ра-

йоні і в кожній області. Для організації роботи префекта передбачається 

створення секретаріатів префектів. Префекти будуть відбиратися за ре-

зультатами відкритого конкурсу. Передбачається, що префекти будуть 

призначатися і звільнятися Президентом за поданням Уряду. Така сама 

процедура зараз для голів держадміністрацій. Префекти відповідальні 

перед Президентом, підзвітні та підконтрольні Уряду, щорічно звітують 

перед ними. Працюють в області/районі не більше 3 років [2]. 

Ідея змін, очевидно, полягає в тому, щоб передати реальну владу на 

місцях місцевим радам і виконавчим органам, що ними формуються, а 

префектів залишити як контрольно-наглядовий орган, по віддаленій ана-

логії з прокуратурою до останньої реформи. В такому випадку дійсно, 

префектура не зажадає великої кількості чиновників, а основні нитки 

управління знаходитимуться в руках місцевих рад. Сама по собі ця ідея 

непогано відображає концепцію децентралізації, як щодо повноважень 

місцевих органів, так і в такому важливому питанні, як управління фінан-

совими потоками. На жаль, для того, щоб все це стало реальністю, не-

обхідно вирішити цілий ряд непростих проблем. 

По-перше, необхідно щоб місцева рада або її виконавчий орган мог-

ли приймати професійні рішення на рівні не нижче самого префекта. 

По-друге, необхідно чітко визначити процедуру контролю префекта 

над рішеннями місцевого самоврядування, тобто можливість або їх пря-

мий скасування (вето), або скасування через адміністративний суд. 
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По-третє, сама позиція префекта при таких обмежених повноважен-

нях вимагає дуже високого професіоналізму в науці управління [3]. 

Прихильники інституту префекта стверджують, що децентралізація 

означає буквально передачу повноважень і відповідних їм ресурсів звер-

ху вниз. Міжнародний досвід свідчить, що тільки так можна домогтися 

справжнього підвищення якості життя людей і вирішення їхніх повсяк-

денних проблем. Немає іншого шляху для України, якщо ми хочемо зро-

бити її успішною країною. Але передача повноважень та фінансів органів 

місцевого самоврядування повинна бути збалансована механізмами ко-

нтролю та відповідальності перед людьми та перед законом. Ось тут і 

з'являються префекти з контрольно-наглядовими функціями[4]. 

Для того, щоб показати негативні аспекти затвердження префекту, 

фахівці використовують досить вагомі аргументи. Як відомо, зміни до 

Конституції в частині децентралізації передбачають введення інституту 

префектів замість голів обласних державних адміністрацій. Згідно з до-

кументом, префекти здійснюють виконавчу владу в районах і областях, 

Києві і Севастополі. Крім того, в законопроекті закріплена контроверсійна 

норма, згідно з якою префекти зможуть розпускати місцеві ради без зве-

рнення до Конституційного Суду. На думку противників інституту префе-

ктури зміни, запропоновані до Конституції, повністю нівелюють саме по-

няття місцевого самоврядування. «Місцеве самоврядування в такому ви-

гляді не має нічого спільного ні з Магдебурзьким правом, ні з європейсь-

ким»[5] 

Отже, після наведених аргументів можна зазначити, що на сьогод-

нішній день неможливо дати об’єктивну оцінку новому веденню. Немож-

ливо спрогнозувати, чи буде сприяти ця посада розвитку нашої держави. 

Але можна зазначити, що зарубіжний досвід свідчить, що в країнах, де 

діє префектура, активно розвивається місцеве самоврядування. Тому 
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неможна виключати можливість позитивного та прогресивного впливу 

запровадження інституту префекта на стан демократії в нашій державі. 
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Два роки тому Україна втратила Крим. Від 20 лютого 2014 року, 

офіційної дати початку окупації, триває обговорення питань, пов'язаних 

із втратою території. Засоби масової інформації пропонують свої май-

данчики і дають оцінки минулому. Громадянське суспільство оцінює ми-

нуле й намагається говорити про майбутнє. Влада намагається ге-

роїзувати себе в координатах допущених у минулому помилок.  

"Крим – це Україна" – саме з таким змістом 15.04.2014 р. був прий-

нятий Закон України "Про забезпеченні прав і свобод громадян та право-

вий режим на тимчасово окупованій території України" № 1207-VII (далі - 

Закон № 1207-VII), яким АР Крим та м. Севастополь були визнані тимча-

сово окупованими територіями. 

Перш ніж дати пояснення правовому статусу тимчасово окупованих 

територій і статусу нерухомого майна, що там знаходиться, хотілося б 

відзначити міжнародний досвід вирішення подібних проблем на прикладі 

Молдови і Придністров'я, Кіпру і Туреччини, Грузії, Намібії. Аналізуючи 

міжнародний досвід, існує 3 варіанти взаємодії між офіційною і 

неофіційною владою, які стосуються і визнання документів, зокрема: 

визнання обома сторонами офіційних документів, виданих державними 

органами (Досвід Молдови і Придністров'я); повне невизнання доку-

ментів (досвід Грузії і Південної Осетії); офіційні документи повинні 

визнаватися (позиція Міжнародного суду ООН у справі про юридичні 

наслідки для держав, що виникають через тривалу присутність в Півден-

ній Африці та Намібії (1970 - 1971 роки)). Зауважимо, що Україна по-

вністю використовувала досвід Грузії і запозичила механізм і концепцію 

вирішення конфлікту Грузії і Південної Осетії. Тому офіційна позиція 

України щодо документів, виданих органами на території АР Крим, 

відображена в статтях 9 і 11 Закону № 1207-VII [1] . 

Фактично окупація РФ української землі — це перший випадок захо-

плення територій у Європі з часів Другої світової війни, і він являє собою 
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серйозну загрозу для світового порядку, що встановився після холодної 

війни.   

Два роки окупації виявилися достатнім терміном для частини кри-

мського населення, щоб сформувати у власній свідомості мем: "А при 

Україні жилося краще". Можна говорити про серйозне проукраїнське 

зрушення у свідомості частини жителів Криму. Хоча треба бути чесними: 

нині малоймовірно, що ці люди стануть політичними українцями. У Криму 

завершилася фаза адаптації законодавства до нормативних вимог 

країни-окупанта, і в активному процесі перебуває фаза освоєння активів 

окупованої території. Паралельно починає набирати обертів фаза ко-

лонізації захопленої території [2]. 

Тимчасово окупована територія України (далі – тимчасово окупована 

територія) є невід’ємною частиною території України, на яку поширюєть-

ся дія Конституції та законів України.На тимчасово окупованій території 

на строк дії Закону поширюється особливий правовий режим перетину 

меж тимчасово окупованої території, вчинення правочинів, проведення 

виборів та референдумів, реалізації інших прав і свобод людини і грома-

дянина. Правовий режим тимчасово окупованої території передбачає 

особливий порядок забезпечення прав і свобод громадян України, які 

проживають на тимчасово окупованій території. 

Україна вживає всіх необхідних заходів щодо гарантування прав і 

свобод людини і громадянина, передбачених Конституцією та законами 

України, міжнародними договорами, усім громадянам України, які прожи-

вають на тимчасово окупованій території. Україна зобов’язується підтри-

мувати і забезпечувати економічні, фінансові, політичні, соціальні, ін-

формаційні, культурні та інші зв’язки з громадянами України, які прожи-

вають на тимчасово окупованій території. 

Примусове автоматичне набуття громадянами України, які прожи-

вають на тимчасово окупованій території, громадянства Російської Фе-
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дерації не визнається Україною та не є підставою для втрати громадян-

ства України. 

Відповідальність за порушення визначених Конституцією та закона-

ми України прав і свобод людини і громадянина на тимчасово окупованій 

території покладається на Російську Федерацію як на державу-окупанта 

відповідно до норм і принципів міжнародного права. 

Громадянам України гарантується дотримання у повному обсязі їхніх 

прав і свобод, передбачених Конституцією України, у тому числі соціаль-

них, трудових, виборчих прав та права на освіту, після залишення ними 

тимчасово окупованої території. Гарантії прав, свобод та законних інте-

ресів осіб, які переселилися з тимчасово окупованої території України та 

перебувають на території України на законних підставах, визначаються 

Законом України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміще-

них осіб" [3]. 

Станом на 16.01.2016 з Криму на материкову Україну виїхали (не 

враховуючи військових) 9223 осіб Це також визнали і міжнародні інститу-

ції, зокрема, Агентство ООН у справах біженців, яке оцінило кількість 

внутрішньо переселених осіб у 10 тисяч, більшість з яких — кримських 

татари, а третина — діти [4].  

Україна зобов’язується вживати всіх можливих заходів, передбаче-

них Конституцією та законами України, нормами міжнародного права, 

для якнайшвидшого звільнення території України від окупації, відновлен-

ня цілісності та суверенності держави, відновлення порушених внаслідок 

окупації прав і свобод людини і громадянина на всій території України. 
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Адміністративну реформу в Україні можна тлумачити як багатоаспе-

ктне та всеохоплююче явище, яке постійно змінюється, оскільки система 

державного управління, що існує в нашій країні сьогодні, залишається 

недостатньо ефективною. Вона є недостатньо відкритою для громадян, 

внаслідок чого гальмується соціально-економічний розвиток. Однією з 

причин є те, що державне управління поєднує ті структури та елементи, 

які залишилися від радянських часів, і ті що сформувалися протягом 

останніх років. 

Що ж означає поняття «адміністративна реформа»? Якщо звернути-

ся до етимології термінів «реформа» і «адміністративна реформа», то 

перший із них означає зміна, перебудова, перетворення чогось у сфері 

http://ua.krymr.com/a/26584736.html
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життя, області знань; «адміністративний» означає «здійснюваний адміні-

страцією чи за її розпорядженням». 

З урахуванням зазначених понять адміністративну реформу можна 

визначити, як комплекс заходів структури державної влади для вдоско-

налення організації виконавчого апарату держави – державної адмініст-

рації, її функцій, форм і методів діяльності. 

Адміністративна реформа за своїм змістом є комплексом політико-

правових заходів, які полягають у структурних, державно-службових змі-

нах насамперед у сфері виконавчої влади з метою перетворення її з 

владно-репресивного механізму на організацію, що служить суспільству, 

і створення на цій основі ефективної системи державного управління [1, 

с.4]. Вона здійснюється кожного разу, коли чинна система виконавчої 

влади об’єктивно не забезпечує належної організації виконання законів 

[2, с.144]. 

Необхідність проведення адміністративної реформи виникла не сьо-

годні. Вона вкрай стала актуальною після вступу України до Ради Євро-

пи, з яким пов’язане взяття Україною на себе ряду зобов’язань, у тому 

числі в сфері демократизації суспільних і державних інститутів. Але все 

ж таки основою для реформування українського суспільства і держави 

стала Конституція України, яка на законодавчому рівні закріпила демок-

ратичні принципи функціонування суспільства і держави. 

Ця реформа повинна радикально змінити систему державного 

управління всіма сферами суспільного життя, перетворити її в один з ви-

значальних чинників економічних та соціальних реформ. Тому в 1998 

році Державною Комісією було створено проект Концепції адміністратив-

ної реформи ( далі – Концепція). Концепція свого часу визначала, в яких 

напрямках та в якій послідовності мають відбуватися всі системні зміни 

[3]. Проте на практиці були спроби одночасного реформування всіх аспе-

ктів системи державного управління. Так, за Концепцією визначалося, 
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що метою адміністративної реформи є поетапне створення такої систе-

ми управління, що забезпечить становлення України як високорозвине-

ної, правової, цивілізованої європейської держави з високим рівнем жит-

тя, соціальної стабільності, культури та демократії, дозволить їй стати 

впливовим чинником у світі та Європі. Її метою є також формування сис-

теми державного управління , яка стане близькою до потреб і запитів 

людей, а головним пріоритетом її діяльності буде служіння народові, на-

ціональним інтересам [3]. 

Реформування вітчизняної системи державного управління повинно 

відбуватися на основі принципів, зазначених у Конституції України, оскі-

льки будь-який реформаційний процес має два основні аспекти – ідеоло-

гічний і технологічний [4, с. 74]. 

У ході здійснення адміністративної реформи висловлюються думки, 

що реформування органів виконавчої влади України ґрунтуються на ви-

роблених міжнародною практикою принципових засадах. Та, І. Пахомов 

зазначає, що недоцільно говорити про застосування міжнародних засад 

під час реформування органів виконавчої влади України, ігноруючи 

принципи, закріплені в Конституції нашої держави [2, с. 144-145] 

В Основному Законі закріплено принципи законності, поєднання 

централізації та децентралізації, рівності всіх перед законом, свободи 

доступу до інформації, судового захисту від неправомірних дій посадо-

вих осіб органів виконавчої влади тощо. Але цілком логічним є врахуван-

ня зарубіжного досвіду в проведені таких реформ, у результаті чого мо-

жна відокремити такі найбільш оптимальні принципи адміністративної 

реформи, як пріоритет прав і свобод людини; верховенство права; вер-

ховенство Конституції та законність; професіоналізм та компетентність; 

відкритість і прозорість; наукова обґрунтованість [3]. 

Але найважливішим є те, що всі зміни повинні сприяти забезпечен-

ню суверенітету та незалежності України та забезпеченню прав і свобод 
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людини та громадянина. Права людини повинні стати найголовнішим 

перетворенням, щоб змінити історичну парадигму стосунків між людиною 

та державою 

Варто зауважити, що необхідність реформування нової системи 

державного управління як інструменту подолання кризи в Україні до 

останнього часу недооцінювалася. І така система в Україні має бути 

створена лише шляхом проведення адміністративної реформи. Як за-

значається у самій Концепції, та система державного управління, що іс-

нує зараз, залишається в цілому неефективною, вона еклектично поєд-

нує ті інститути, що дістали в спадок від радянської доби, так і нові, що 

сформувалися в період незалежності України. 

І тому найактуальнішими завданнями для проведення адміністрати-

вної реформи так і залишаються: 

- забезпечення стабільної та ефективної організації системи вико-

навчої влади; 

- організація професійної, політично нейтральної та відкритої публі-

чної служби; 

- зміцнення статусу громадянина у відносинах з органами публічної 

адміністрації; 

- забезпечення прозорості та відкритості публічної адміністрації; 

- створення системи спроможного місцевого самоврядування; 

- гарантування підконтрольності публічної адміністрації [6, с. 24]. 

Щодо проблематики адміністративної реформи хотілося б зазначи-

ти, що державне управління в Україні не виконує свого головного приз-

начення – стимулювання суспільного розвитку. Створення нових органів 

влади, посад та функцій забезпечить розширення державного апарату, 

але залишить низьку якість державних послуг. Певні спроби реалізувати 

суспільно важливі ініціативи були малоуспішними, оскільки вони розчи-

няються у потоці доручень та не підкріплено професійно. Корупція, попу-
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лізм, «ручне керування», безсистемність та фінансова незабезпеченість 

багатьох урядових рішень унеможливлюють якісні зміни в державі. 

Про які якісні зміни в державі можна говорити, якщо в державі немає 

жодної системної реформи державного управління, а Кабінет Міністрів 

України не може повною мірою виконувати свою роль стратегічного та 

координуючого органу виконавчої влади. Саме через це, Україна не має 

шансів на проведення успішних економічних реформ без системного 

реформування виконавчої влади та державної служби, тобто без адміні-

стративної реформи. 

Отже, адміністративна реформа – явище складне, і важливим для 

неї є законодавче та ресурсне забезпечення, а одноразові заходи не да-

дуть бажаного результату для України. Вона здійснюється кожного разу, 

тоді коли чинна система виконавчої влади об’єктивно не забезпечує на-

лежної організації виконання законів. Також вона передбачає чітке ви-

значення системи органів виконавчої влади, їх компетенції, структури 

посад і порядку їх заміщення, форм і методів роботи, ієрархії підлеглості 

та порядку відповідальності. 
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ДО ПИТАННЯ РОЛІ КЕРІВНИКА ПІД ЧАС ПРИЙНЯТТЯ 

АДМІНІСТРАТИВНИХ РІШЕНЬ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ 

КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

Автор: Сандюк Г.О., канд. юрид. наук, доцент кафедри правознавства, 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 

м. Миколаїв 

 

Органи Державної казначейської служби України (далі – ДКСУ) у 

своїй діяльності наділені повноваженнями приймати ційлий ряд адмініс-

тративних рішень, які можуть бути спрямованими як на саму організацію, 

де вони приймаються, так і на зовні. Велику групу адміністративних рі-

шень органів ДКСУ становлять ті, що складаються між ними та розпоря-

дниками та одержувачами бюджетних коштів в ході виконання державно-

го та місцевих бюджетів за витратами. Відповідні повноваження перед-

бачені Бюджетним кодексом України, Положенням про Державну казна-

чейську службу України, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів 

від 15.04.2015 № 215, Порядком казначейського обслуговування держа-

вного бюджету за витратами, затвердженим наказом Міністерства фі-

нансів України від 24.12.2012 № 1407., Порядком казначейського обслу-

говування місцевих бюджетів, затвердженим наказом Міністерства фі-

нансів України 23.08.2012 № 938. Так, законодавством передбачено, що 

ДКСУ здійснює в межах повноважень, передбачених законом, контроль 

за веденням ними бухгалтерського обліку, за складенням та поданням 

http://zakon.rada.gov.ua/go/215-2015-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/go/215-2015-%D0%BF
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фінансової і бюджетної звітності; за бюджетними повноваженнями під 

час зарахування власних надходжень бюджетних установ; за відповідні-

стю кошторисів розпорядників бюджетних коштів показникам розпису 

бюджету; за відповідністю взятих розпорядниками бюджетних коштів 

бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту 

бюджетної програми; за відповідністю платежів узятим бюджетним зо-

бов’язанням та асигнуванням; за дотриманням розпорядниками та одер-

жувачами бюджетних коштів вимог законодавства у сфері державних за-

купівель. Причому органи ДКСУ мають право застосовувати або здійс-

нювати заходи впливу у випадку виявлення ними порушень бюджетного 

законодавства.  

Відповідно, органи ДКСУ приймають адміністративні решення у від-

носинах з розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів під час 

реєстрації та взяття на облік мережі розпорядників та одержувачів бю-

джетних коштів та змін до неї, реєстрації та взяття на облік бюджетних 

зобов’язань, здійснення платежів, прийняття належних звітів, застосу-

вання заходів впливу до порушників бюджетного законодавства в межах 

своєї компетенції.  

Звичайно, провідна роль у прийнятті управлінських (адміністратив-

них) рішень належить керівнику органу Державної казначейської служби 

України, як і в інших органах державної виконавчої влади. На це неодно-

разово звертали вчені-адміністративісти [1; 2] . Однак, необхідно відміти-

ти, що цілий ряд управлінських рішень у відносинах органів ДКСУ з роз-

порядниками та одержувачами бюджетних коштів приймаються відпові-

дальними працівниками та/або головним бухгалтерами органів ДКСУ. 

Так, наприклад, надзвичайно важливим є прийняття рішення щодо здійс-

нення платежу за дорученням клієнта. Органи ДКСУ, на відміну від коме-

рційних банків, повинні здійснювати контроль за напрямком використан-

ня коштів, які знаходяться на рахунку клієнта. Так, Казначейство України 
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здійснює платежі за дорученнями розпорядників бюджетних коштів у ра-

зі: 1) наявності відповідного бюджетного зобов'язання для платежу у бух-

галтерському обліку виконання бюджету; 2) наявності затвердженого в 

установленому порядку паспорта бюджетної програми (у разі застосу-

вання програмно-цільового методу у бюджетному процесі); 3) наявності у 

розпорядників бюджетних коштів відповідних бюджетних асигнувань. 

Крім того, при цьому відповідальний працівник ДКСУ повинен перевірити 

дотримання Закону України «Про публічні закупівлі», договір на прид-

бання товарів/робіт/послуг, первинні документи, які підтверджують їх 

отримання. На цьому етапі виконання бюджету орган ДКСУ здійснює по-

передній та поточний фінансовий контоль, який дозволяє безпосередньо 

попередити втрати бюджету. У випадку встановлення невідповідності за-

конодавству оплата доручення клієнта не здійснюється. Така ситуація є 

надзвичайно розповсюдженою та викликає невдовлення розпорядників 

та одержувачів бюджетних коштів.  

Заходи впливу, передбачені ст. 117 Бюджетного кодексу України, 

передбачають, серед інших, і попередження про неналежне виконання 

бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення. На 

практиці такий захід часто застосвується працівниками казначейства без 

офіційного оформлення. В цьому є позитивна сторона, бо співпраця між 

клієнтом та органом ДКСУ пришвидшується, зауваження усуваються би-

стріше. Однак, це є прикладом того, коли адміністративне рішення – від-

мова в оплаті – приймається не керівником органу ДКСУ.  

Інша ситуація, коли оплата за дорученням клієнта проводиться. Рі-

шення про оплату – також адміністративне рішення – оформлюється 

штампом та підписами уповноважених працівників органу ДКСУ. Окрім 

керівника органу ДКСУ, право першого підпису під час візування платіж-

них документів може належати і іншим особам (заступнику керівника, на-

чальнику відповідного відділу). Тобто, у даному випадку адміністративне 
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рішення органу державної виконавчої влади також може прийматися не 

керівником. 

Таким чином, питання ролі керівника та інших посадових осіб під час 

прийняття рішень органами Державної казначейської служби України по-

требує подальшого дослідження. 

Література: 
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УДК 342.841 (477) 

ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА 
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Автор: Коваленко А. С., студентка ІІІ курсу спеціальності «Правознав-

ство», Національний університет кораблебудування імені адмірала 

Макарова, м. Миколаїв 

 

Корупція в усьому цивілізованому світі розглядається як деструк-

тивне соціальне явище. Вона несе серйозну загрозу основним принци-

пам та цінностям демократії, підриває віру громадян до публічної влади, 

порушує принцип верховенства права, унеможливлює реальне забезпе-

чення прав і законних інтересів людини, чинить перешкоди соціально-

економічному розвитку держави та бізнесу. 

Важливу роль у протидії корупційним проявам відведено адміністра-

тивному законодавству. Про це свідчить спрямованість Закону України 

"Про засади запобігання і протидії корупції” [1] Згідно із ст. 1 зазначеного 
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Закону корупційним правопорушенням вважається умисне діяння, що 

містить ознаки корупції, вчинене особою, під час безпосереднього підпо-

рядкування, за яке законом установлено кримінальну, адміністративну, 

цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність. 

Окрім даного закону, адміністративна відповідальність за корупційні 

правопорушення передбачена главою 13-А КУпАП «Адміністративні ко-

рупційні правопорушення». 

Адміністративна відповідальність – це примусове, з додержанням 

встановленої процедури, застосування правомочним суб'єктом передба-

чених законодавством за вчинення адміністративного проступку заходів 

впливу, які виконані правопорушником [2, с. 56]. 

Хоча адміністративно-юрисдикційна діяльність, в тому числі органів 

внутрішніх справ, щодо адміністративних корупційних правопорушень 

здійснюється за загальними правилами провадження у справах про 

адміністративні правопорушення. Існують певні особливості адміністра-

тивної відповідальності за корупційні правопорушення. Розглянемо ос-

новні із них. 

По-перше суб’єктами відповідальності за адміністративні корупційні 

правопорушення є: 

- громадяни, тобто осудні особи, які на момент вчинення адміністра-

тивного правопорушення досягли шістнадцятирічного віку; 

- спеціальні суб’єкти. Їх перелік визначено відповідними статтями 

КУпАП. 

По-друге, у разі вчинення одного або декількох адміністративних ко-

рупційних правопорушень накладається адміністративне стягнення. 

Адміністративне стягнення за вчинення корупційного проступку, перед-

баченого КУпАП, може бути накладено протягом трьох місяців з дня ви-

явлення, але не пізніше одного року із дня його вчинення. 
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По-третє, КУпАП за вчинення корупційного правопорушення перед-

бачені два види стягнень:1) штраф (статті 172-4; 172-5; 172-6; 172-7; 172-

8 , 172-9); 2) конфіскація (статті 172-4; 172-5) [3]. 

По-четверте, у разі виявлення вчиненого корупційного правопору-

шення уповноважена особа складає протокол. У справах про вчинене 

адміністративне корупційне правопорушення протокол мають право 

складати: 1) уповноважені особи органів внутрішніх справ; 2) уповнова-

жені особи органів Служби безпеки України; 3) уповноважені особи ор-

ганів державної податкової служби; 4) уповноважені особи органів 

управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України 

(про корупційні правопорушення, вчинені військовослужбовцями, війсь-

ковозобов'язаними та резервістами під час проходження зборів, а також 

працівниками; 5) прокурор або уповноважена ним особа з числа 

працівників прокуратури. 

По-п’яте, після того, як протокол складений, уповноважена особа 

надсилає його органу (посадовій особі), уповноваженому розглядати 

справу про адміністративне правопорушення. Протокол про вчинення 

адміністративного корупційного правопорушення разом з іншими ма-

теріалами у триденний строк з моменту його складення надсилається до 

місцевого загального суду за місцем вчинення корупційного правопору-

шення. У разі вчинення корупційного правопорушення службовою осо-

бою, яка працює в апараті суду, протокол разом з іншими матеріалами 

надсилається до суду вищої інстанції для визначення підсудності. 

Особа, яка склала протокол про вчинення адміністративного коруп-

ційного правопорушення, одночасно з надісланням його до суду надси-

лає прокурору, органу державної влади, органу місцевого самовряду-

вання, керівникові підприємства, установи чи організації, де працює осо-

ба, яка притягається до відповідальності, повідомлення про складення 
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протоколу із зазначенням характеру вчиненого правопорушення та нор-

ми закону, яку порушено. 

По-шосте, розгляд справ про вчинені адміністративні корупційні пра-

вопорушення віднесено до компетенції районних, районних у місті, місь-

ких чи міськрайонних судів. 

По-сьоме, при розгляді справ про адміністративні корупційні право-

порушення, передбачені статтями 172-4 – 172-9 КУпАП, присутність осо-

би, яка притягається до адміністративної відповідальності, є обов'язко-

вою. У разі ухилення від явки на виклик органу внутрішніх справ або суд-

ді районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду, ця осо-

ба може органом внутрішніх справ (міліцією) піддана приводу. 

Справи про адміністративне корупційне правопорушення розгляда-

ються у п'ятнадцятиденний строк з дня одержання органом (посадовою 

особою), правомочним розглядати справу, протоколу про адміністратив-

не корупційне правопорушення та інших матеріалів справи. 

КУпАП передбачено випадки, коли строк розгляду адміністративних 

справ про адміністративні корупційні правопорушення може зупинятися. 

Так, строк розгляду адміністративних справ про адміністративні коруп-

ційні правопорушення зупиняється судом у разі якщо особа, щодо якої 

складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, 

умисно ухиляється від явки до суду або з поважних причин не може туди 

з'явитися (хвороба, перебування у відрядженні чи на лікуванні, у відпуст-

ці тощо). 

По-восьме, під час провадження у справі про вчинене адміністра-

тивне корупційне правопорушення, передбачене статтями 172-4 – 172-9 

КУпАП, участь прокурора у розгляді справи судом є обов'язковою. 

Після розгляду справи про вчинене адміністративне корупційне пра-

вопорушення виноситься постанова у справі. Постанова оголошується 
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негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови протягом 

трьох днів вручається або висилається особі, щодо якої її винесено. 

По-дев’яте, постанова суду про накладення адміністративного стяг-

нення за адміністративне корупційне правопорушення у триденний строк 

з дня набрання нею законної сили направляється відповідному органу 

державної влади, органу місцевого самоврядування, керівникові 

підприємства, установи чи організації, державному чи виборному органу, 

власнику юридичної особи або уповноваженому ним органу для 

вирішення питання про притягнення особи до дисциплінарної 

відповідальності, усунення її згідно із законодавством від виконання 

функцій держави, якщо інше не передбачено законом, а також усунення 

причин та умов, що сприяли вчиненню цього правопорушення [4]. 
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УДК 342 
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Автор: Курбангелдиев Б. А., студент ІІІ курса специальности «Право-

ведение», Национального университета кораблестраения имени ад-

мирала Макарова, г. Николаев 

 

На сегодня в Украине существует чрезвычайная важность института 

административной ответственности, так как административные проступ-

ки являются самым распространенным видом правонарушений и, сле-

довательно, составляют собой комплексное негативное социальное яв-

ление в Украине. Кроме этого, административная ответственность – это 

наиболее распространенный вид юридической ответственности, к кото-

рой ежегодно привлекаются десятки миллионов граждан, в том числе 

иностранцы. Поэтому изучение административной ответственности ино-

странцев является актуальным направлением в научно-правовых ис-

следованиях. 

Правовой статус иностранцев закреплен на законодательном 

уровне, а именно в: Конституции Украины [1, ст.26] и Законе Украины «О 

правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» [2, ст.3]. Поло-

жение вышеуказанных нормативно-правовых актов закрепляет основные 

права и обязаности иностранцев, которые на законных основаниях 

находятся в Украине. Анализируя данные права, можна выделить и не-

которые исключения для иностранцев. Рассмотрим некоторые из них, 

иностранцы не могут объединяться в политические партии; не участвуют 

в управлении государственными делами, не имеют избирательных прав; 

не могут участвовать в референдумах, не имеют права равного доступа 

к государственной службе и т.п., а также имеют меньший по сравнению с 

гражданами Украины объем экономических, социальных и культурных 

прав [3, c.84-88]. 
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Что касается их обязанностей, то иностранцы, в случае невыполне-

ния законов Украины, несут ответственность на общих основаниях с 

гражданами Украины, в том числе и административную ответственность. 

Так в ст. 16 КУоАП закреплено: «Иностранцы и лица без гражданства, 

которые находятся на территории Украины, подлежат административной 

ответственности на общих основаниях с гражданами Украины. Вопрос 

об ответственности за административные правонарушения, совершен-

ные на территории Украины иностранцами, которые согласно действу-

ющим законам и международным договорам Украины пользуются имму-

нитетом от административной юрисдикции Украины, решаются дипло-

матическим путем» [4]. 

Среди административных правонарушений, совершенных ино-

странцами на территории Украины часто совершаются такие админи-

стративные правонарушения как: 

- нарушение правил пребывания в Украине; 

- несоблюдение порядка регистрации, проживание по недействи-

тельным документам; 

- несоблюдение порядка передвижения и выбора места жительства. 

За несоблюдение вышеуказанных обязанностей иностранцы подле-

жат административной ответственности, но бывают основания, исклю-

чающие административную ответственность, а именно: крайняя необхо-

димость, необходимая оборона, невменяемость. Кроме этих общих пра-

вил, у административной ответственности иностранцев и лиц без граж-

данства есть и некоторые особенности. В частности, только к иностран-

цам и лицам без гражданства может применяться принудительное воз-

вращение и принудительном выдворение. Дополнительным для них 

наказанием является запрет въезда в Украину на определенный срок [5, 

c. 85-89]. 
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Принудительное возвращение – эта процедура применяется, когда 

иностранец пытается пересечь государственную границу Украины. 

Принудительное выдворение – данная процедура осуществляется, 

если лицо совершило административное правонарушение и понесло 

административную ответственность [6]. 

Учитывая вышеуказанное, можно сделать вывод, что иностранцы и 

лица без гражданства, имеют такие же права и обязанности, как и граж-

дане, за исключением определенных ограничений, установленных Кон-

ституцией и Законами Украины. Также, иностранцы и лица без граждан-

ства несут ответственность за административные правонарушения, на 

таких же основаниях, что и граждане Украины. 

Однако, к иностранцам и лицам без гражданства, кроме общих 

наказаний, также применяются такие виды наказания, как принудитель-

ное возвращение, сокращение срока пребывания на территории Украи-

ны и принудительное выдворение.  
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УДК 347.9 

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ СУДОВОЇ СИСТЕМИ В 

УКРАЇНІ 

Автор: Лех В.В., студентка ІІ курсу спеціальності «Правознавство», 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 

м. Миколаїв 

  

Бурхливі події останніх років сприяли виробленню у суспільстві усві-

домленого запиту на створення дієвого механізму відповідальності дер-

жави та її органів перед громадянами. Наріжним каменем цього механіз-

му є суд, що здійснює правосуддя на засадах законності, об’єктивності та 

неупередженості і розв’язує конфлікти не лише в усіх сферах суспільних 

відносин, а й у відносинах держави із суспільством у цілому і окремим 

громадянином зокрема.   

Недавня історія нашої країни підтверджує значущість судової систе-

ми, і обґрунтованість значного інтересу до проведення судової реформи 

в Україні. Проте, з огляду на зазначену важливість судової системи для 

розвитку суспільства, сутність і перебіг самої реформи викликає багато 

проблем. 

За той час, що минув після Майдану, українська влада невтомно й 

постійно заявляла, що її першочерговий намір – здійснення судової ре-

http://law-property.in.ua/articles/featured-articles/227-2014-05-12-15-56-37.html
http://law-property.in.ua/articles/featured-articles/227-2014-05-12-15-56-37.html
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форми. На першому засіданні Конституційної комісії президент Петро 

Порошенко знову повторив, що зміцнення та незалежність судової влади 

– серед пріоритетів  конституційної реформи. За цей період було прийн-

ято три Закони України: «Про відновлення довіри до судової влади в 

Україні»від 8 квітня 2014 р. №1188-VII, «Про очищення влади» від 16 ве-

ресня 2014 р. №1682-VII та «Про забезпечення права на справедливий 

суд» від 12 лютого 2015 р. №192-VIIІ, які теж намагаються подати, як по-

чергові «перші кроки» повномасштабної реформи судочинства[1].  

З часу прийняття Конституції України 1996 р. Венеційська комісія, з 

урахуванням низки міжнародних стандартів, лише на конституційному рі-

вні надала нашій державі 13 висновків, а за останні кілька років – 7 ви-

сновків щодо спеціального законодавства у сфері судоустрою та право-

суддя. Весь цей час наші європейські партнери доводять: потенціал чин-

ної Конституції України для корінних змін у судовій владі вичерпано. І ре-

комендують перш за все внести зміни до Конституції і лише на основі 

оновленого Основного Закону формувати нову законодавчу базу судо-

устрою, статусу суддів, суддівського самоврядування тощо.  

На думку досвідченого фахівця, Голови Верховного Суду України у 

2002–2006 рр., представника України в Комісії ООН з питань запобігання 

злочинності та кримінального правосуддя, доктора юридичних наук, 

професора, члена-кореспондента Національної академії правових наук 

України В. Маляренка, питання щодо недоліків судової системи і нагаль-

ної необхідності її реформування має штучний характер і корисливий ін-

терес з боку влади і бізнесу з двох обставин. Він звертає увагу на два 

чинники: 

– по-перше, «виконавча влада намагається «реформувати» суди 

тому, що не має змоги реформувати медицину і освіту, економіку і кому-

нальне господарство, не може підвищити життєвий рівень людей»; 
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– по-друге, «суди – це могутня зброя в боротьбі за владу, і тому при-

родно, що влада хоче мати свій суд. Суди – це могутня зброя в боротьбі 

за власність, і тому природно, що бізнесові клани, особливо ті, хто при 

владі, намагаються приборкати суди» [3]. 

Проте, слід зауважити що, критикуючи наявні намагання реформу-

вання системи судочинства, В. Маляренко не заперечує необхідність 

змін. Утім, у його інтерпретації процесу змін у судовій системі України 

термін «реформування» замінено на термін «покращення». 

Поряд з питаннями змісту судової  реформи чималу проблему ста-

новить питання вироблення ефективного механізму контролю над суда-

ми. Питання дисциплінарної відповідальності завжди і всюди є надзви-

чайно делікатним питанням, оскільки вона може конкурувати із суддівсь-

кою незалежністю, якщо не впроваджується і не застосовується чітке та 

якісне регулювання. 

Проблема відновлення незалежності судів в Україні ускладнюється 

загальною політичною атмосферою, що склалася в країні за останні ро-

ки. Питання не лише в тому, що на сьогодні суд не є незалежним, а в то-

му, що сам дух у суспільстві є таким, що не дає можливості судді стати 

незалежним. І, ясна річ, суддя орієнтується у своїх рішеннях на владу, на 

провідні політичні сили, від яких залежить його доля. В цьому полягає 

одна з головних проблем. 

Протягом багатьох років політична влада, якій не потрібна була «не-

залежна, високо професійна і непідкупна Феміда», намагалася зробити 

суди підконтрольними собі. Крім того, формування войовничого ставлен-

ня до судової системи з боку опозиції і суспільства було зумовлено сум-

нозвісними процесами. Сьогодні спостерігається апатія і глибока внутрі-

шня втома суспільства – від війни, від очікувань, що не виконані, від на-

дій, що рухнули, від реформ, що набридли, від безпросвітного майбут-

нього тощо [2]. 
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Ефективно боротися з корупцією в судах можна, використовуючи іс-

нуючі в Кримінальному кодексі і Кримінально-процесуальному кодексі 

норми, аби було бажання. Але побудувати незалежний і справедливий 

суд шляхом пресингу, погроз звільнення чи притягнення до відповідаль-

ності за “за відомо заздалегідь неправосудне рішення” неможливо. Нас-

лідком зазначених процесів є тотальна недовіра між учасниками проце-

су, яка стає додатковою перешкодою на шляху ефективного реформу-

вання. 

Ще однією з ключових проблем, що викликає чи не найбільшу поле-

міку, є питання визначення механізму оновлення існуючого суддівського 

корпусу України. Необхідно провести поступове якісне оновлення судо-

вої системи, починаючи із судів вищої інстанції шляхом проведення про-

зорих конкурсів. Якість існуючого в Україні судочинства є наслідком того, 

що судді, які займають посади у вищих судах, були приведені туди в по-

літичний спосіб політичними діячами. «Має бути створений Верховний 

суд, куди будуть призначатися судді на конкурсній основі. Ще однією бо-

лючою проблемою є питання недоторканності суддів. У частині суспільс-

тва створюється думка, що це лише додатковий привілей, який не має 

під собою об’єктивної основи і є однією з причин суддівської сваволі [1]. 

Для становлення справді незалежної судової системи, створення 

можливостей саморегуляції у демократичний спосіб важливими є питан-

ня ефективності суддівського самоврядування. Окреме місце у рефор-

муванні судової влади посідають питання посилення гарантійне залеж-

ності Конституційного Суду, більш чіткого визначення правового статусу 

суддів КСУ.  

2 червня 2016 року Верховна Рада України ухвалила за основу і в 

цілому Закон «Про судоустрій і статус суддів», за яким змінено порядок 

призначення суддів на посади та звільнення їх з посад , утворення ново-

го Верховного Суду та інших судів, удосконалено основи правового ста-
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тусу відповідних органів у системі судоустрою та процедури формування 

і оновлення суддівського корпусу. Він передбачає усунення парламенту 

від обрання суддів, призначення на посаду судді здійснюватиме Прези-

дент України за поданням Вищої ради правосуддя. [4]. На думку робочої 

групи з представників Верховної Ради, Адміністрації Президента та Кабі-

нету Міністрів закон дасть можливість вийти на фінішну пряму судової 

реформи, без якої неможливо довести до кінця справи щодо корупційних 

дій [5]. 

Отже, вирішення питання незалежності і відповідальності суддів по-

требує комплексного підходу. Треба не лише встановити систему прозо-

рого контролю за діяльністю судів, але й забезпечити їхню реальну не-

залежність, у тому числі і від державних установ, що покликані створю-

вати належні соціальні й матеріально-технічні умови роботи судової сис-

теми. 
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УДК 338.242.4 

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ «ПОДАТКОВИМ 

ЯМАМ» В СИСТЕМІ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ БОРОТЬБИ 

Автор: Волошенко А. В., канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри гу-

манітарної та соціально-економічної підготовки, Національний універ-

ситет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ 

 

Специфікою організованої злочинності в Україні є домінування її 

економічної форми, спрямованої передусім, на перерозподіл коштів ле-

гального сектору, а не на виробництво незаконних товарів та послуг. 

Недосконалість податкової системи щорічно призводить до 164 млрд. 

грн. збитків підприємств, половина яких штучно сформована за рахунок 

схем мінімізації [3]. Поширюючи корупцію, у сфері оподаткування ре-

алізуються різного роду схеми ухиляння від податків шляхом створення 

“податкових ям” , конвертаційний центрів та ін. Обсяги тіньового обороту 

в Україні через “податкові ями” вражають, так у 2012 - 2013 роках стано-

вить – понад 300 млрд. грн., у 2014 р.– понад 620 млрд. грн., у 2015 р. – 

понад 480 млрд. грн.[4].  

Система податкових ям, що набула розквіту за каденції очільника 

Міністерства доходів і зборів України О. Клименка, призвела до недо-

отримання державним бюджетом грошових коштів у розмірі близько 80 

млрд. грн. (дані за станом на липень 2014 року) [2].  

У 2015 році тіньовий оборот через «податкові ями» зменшився 

порівняно з 2012 – 2013 роками до приблизно 280 млрд. грн.  або на 20 

відсотків у гривнях та на 80 відсотків у доларовому еквіваленті , але для 
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коректного співставлення необхідно враховувати факт звуження бази 

статистичних спостережень (анексія АР Крим, території на сході 

України). У рейтингу Doing Business – 2016 Україна зайняла 83 місце ( 

2014 р. – 112 місце, 2015  р.  – 96 місце ), у тому числі за субіндексом 

«сплата податків» 107 місце (2014 р.  – 156 місце, 2015 р. – 108 місце) 

[5].  

При цьому обсяг тіньової економіки в Україні залишається економіч-

но небезпечним – у 2015 році він сягнув 42 відсотка ВВП, що перевищує 

показник 2014 року на 7 відсоткових пунктів [4].  

Відповідно до Листа ДПАУ від 14.06.2007 р. N 891/7/16-1417, до ос-

новних типових схем використання податкових ям податкові органи за-

раховують такі: 

1. Мінімізація доходів підприємства через штучне завищення 

валових витрат або зменшення податкових зобов’язань із податку на до-

дану вартість через завищення податкового кредиту за допомогою вико-

ристання підприємств з ознаками фіктивності. 

2. Реалізація товарно-матеріальних цінностей за цінами, нижчи-

ми за вартість придбання.  

3. Проведення безтоварних операцій.  

4. Використання документів «фіктивних» фірм задля незаконно-

го формування валових витрат та податкового кредиту під час придбан-

ня робіт, послуг (фіктивний субпідряд).  

Запровадження в 2015 році електронної системи адміністрування 

податку на додану вартість повинно було ліквідувати можливості викори-

стання «податкових ям». Зокрема, система працює таким чином: перед 

тим, як сплатити накладну, підприємство повинно сплатити «живими» 

грошима ПДВ на спеціальний електронний рахунок цього підприємства в 

казначействі. В той же час, Податковий кодекс вимагає від платника по-

датків реєструвати податкову накладну, тоді як платник може її тільки 
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направити на реєстрацію, а сама реєстрація – завдання фіскальної 

служби. 

Таким чином,  виникає ситуація, коли обов’язок і штрафи виникають 

у платника податків, а можливість реєструвати – лише у Державної 

фіскальної служби України (далі ДФС). Відповідальність за неправомірну 

відмову в реєстрації не передбачається. Також, оскільки реєстрація по-

даткових накладних здійснюється ДФС, виникає можливість “ручного 

втручання” в систему розпорядником мережі, що знову призводить до 

виникнення корупційних ризиків у сфері відшкодування податку. 

Боротьба із зазначеними вище схемами ведеться контролюючим ор-

ганом переважно шляхом “відпрацювання” величезних переліків “подат-

кових ям”, “транзитерів” та “вигодонабувачів”, сформованих за допомо-

гою розшифровок і реєстрів податкових накладних, і не менших переліків 

“обриву імпортної ланцюга”, сформованих за результатами обробки по-

даткових накладних, виданих імпортерами за різними кодами товарної 

номенклатури зовнішньоекономічної діяльності, що на думку податківців, 

дасть можливість долати як схеми із застосуванням  “податкових ям”, так 

і схеми “зустрічних потоків”. 

Необхідно констатувати недоліки даної системи, що продукують ко-

рупційні ризики: 

1. Подібний підхід по виявленню “податкових ям” є підходом “пост 

фактум”, тобто – головним чином після того, як створені для спеціальних 

податкових цілей компанії припинили своє існування. 

2. Здійснення відпрацювання “податкових ям” накладає на суб’єктів 

господарювання нехарактерні для них функції відслідковування своїх 

господарських зв’язків на етапі оферти та підписання угоди, що не може 

не викликати спротив доброчесних суб’єктів господарювання, які несуть 

непередбачувані витрати. 
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3. В багатьох випадках, дії фіскального органу зводяться до визнан-

ня відповідних операцій нікчемними чи “безтоварними” в судовому по-

рядку, що само по собі вимагає суттєвих зусиль, часу та нерідко не приз-

водить до позитивного результату. 

Водночас, увагу  контролерів слід зосередити на наступному: 

по-перше, необхідно визнати той факт, що “спеціальні податкові” 

суб’єкти є елементами великих конвертацій них центрів, до яких може 

входити велика кількість спеціалізованих суб’єктів ринку – банків, стра-

хових компаній, компаній по управлінню активами; 

по-друге, податковий орган не повинен зосереджувати всі свої 

зусилля на відпрацюванні “податкових ям”, борючись з наслідком. Його 

аналітична робота повинна бути направлена на виявлення суб’єктів 

фінансового ринку, які зосереджують навколо себе “спеціальні податкові 

утворення”; 

по-третє, слід використати наявний в розпорядженні ДФС масив ін-

формації для виявлення таких суб’єктів на ранній стадії життєвого циклу, 

а не постфактум, що є неефективно та витратне.  
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во», Національний університет кораблебудування імені адмірала Мака-

рова, м. Миколаїв 

 

Корупція є однією з найактуальніших соціальних проблем сучасності, 

проблемою, розв’язання якої для багатьох країн є надзвичайно актуаль-

ною справою. Це повною мірою стосується України, високий рівень ко-

румпованості якої визнано її політичним керівництвом, законодавчим ор-

ганом, вітчизняними та зарубіжними аналітиками, відповідними 

міжнародними інституціями. 

Корупція в сучасних умовах стала чинником, який реально загрожує 

національній безпеці і конституційному ладу України [6].  

Це явище негативно впливає на різні сторони суспільного життя: 

економіку, політику, управління, соціальну і правову сфери, громадську 

свідомість, міжнародні відносини. Корумповані відносини все більше 

витісняють правові, етичні відносини між людьми, із аномалії поступово 

перетворюються у норму поведінки [1]. 

В останні роки в Україні у сфері протидії корупції зроблено досить 

багато – прийнято спеціальний антикорупційний закон та низку інших за-

конодавчих актів антикорупційного спрямування, схвалено Концепцію 

боротьби з корупцією, розроблено спеціальну антикорупційну програму, 

на політичному рівні проголошено курс на посилення протидії цьому злу, 

запроваджено систематичне проведення на найвищому рівні ор-
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ганізаційних заходів за участю керівників правоохоронних та інших дер-

жавних органів, присвячених питанням протидії корупції тощо [1]. 

Однак, ці та інші, здійснювані в державі та суспільстві, заходи не 

привели до відчутних позитивних результатів у справі протидії корупції. 

Причин тому багато - як об’єктивних, так і суб’єктивних. Одна з них поля-

гає у тому, що протягом існування України як незалежної держави анти-

корупційні процеси не мали належного наукового забезпечення.[5]  

Власне, на сьогодні проблему протидії корупції визначають три ас-

пекти, співіснування яких є досить парадоксальним фактом:  

 по-перше, вона є надзвичайно актуальною для соціального життя 

загалом і для юридичної науки і практики зокрема, що визнається і під-

креслюється усіма;  

 по-друге, про неї надзвичайно багато говорять політики, журналісти, 

інші категорії громадян;  

 по-третє, при цьому вона характеризується низьким рівнем науково-

го дослідження. 

Особливості корупційних процесів та антикорупційної діяльності в 

Україні – це цілий комплекс питань, які потребують свого дослідження. 

Відповідь на них дасть змогу визначити закономірності розвитку коруп-

ційних процесів, їх тенденції, недоліки антикорупційного законодавства, 

основні проблеми, які виникають у його застосуванні, інші причини нее-

фективної антикорупційної діяльності [3]. 

Корупція існує у всіх країнах, однак існує в різних пропорціях, на різ-

них рівнях та має різну природу свого походження. В Україні ж корупція 

не існує – вона процвітає.  

В Україні, яка має не дуже багату економічну структуру, структура 

корупції цілком повна і включає в себе всі перелічені рівні корупції [1]. 
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Однак проблема не лише в тому, що корупція існує, проблема в то-

му, що вона для багатьох вигідна і напряму пов’язана з українською 

політикою.  

Корупція сьогодні в Україні має особливості, які відрізняють її від ко-

рупції в розвинутих країнах. Без виявлення цих особливостей не можна 

розробити адекватні заходи протидії їй. Корупція сьогодні в Україні має 

ту особливість, що це – корупція кризового типу. Цей тип корупції поля-

гає в тому, що це корупція, яка:  

а) породжується кризою сучасного українського суспільства (а не 

лише недосконалістю кримінальної юстиції),  

б) здатна поглиблювати кризу українського суспільства, маючи вла-

стивість зводити нанівець будь-які політичні, економічні, правові, мо-

ральні реформи в Україні.  

У цьому її загроза для національної безпеки України. Це сьогодні ос-

новна загроза українській нації, зокрема політичним, економічним, пра-

вовим, моральним, культурним засадам її розвитку. При найближчому 

розгляді можна побачити, що навіть проблеми, які виникають навколо 

української мови в Україні мають «корупційний компонент».  

Аналіз практики протидії корупції в Україні вказує на те, що ця про-

тидія не заснована на адекватних уявленнях про корені корупції в Україні 

[7].  

На нашу думку в Україні має здійснюватися функція розробки і впро-

вадження в життя єдиної антикорупційної політики. Як свідчить аналіз 

світового досвіду, в умовах України органом, який найбільш придатний 

для здійснення цієї функції є Міністерство юстиції України (за умови 

відповідного вдосконалення його компетенції з метою адаптації до цієї 

функції). Зменшити рівень корупції можливо, не встановлюючи більш 

жорсткі покарання для чиновників, а усуваючикорупційні ризики у законах 

[2]. 
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Корупція вже давно стала звичним явищем і нормою життя в Україні. 

Причому рівні хабарів зростають паралельно зі зростанням доходів 

населення.  

На мою думку кардинально змінити ситуацію можна лише шляхом 

усунення корупційних можливостей у законодавстві.  

Про готовність боротися з корупцією заявив кожен третій громадя-

нин України. Основна група – це молоді та середнього віку, добре 

освічені люди, які мають середній та високий дохід. Причому найчастіше 

досвід у боротьби з корупцією мають молодь та люди середнього віку з 

вищою освітою. Більшість українців переконані, що боротьбою з коруп-

цією має займатися влада, і водночас не вірять, що вона на це спромож-

на. 

Отже, вказані інструменти протидії корупції, безумовно, далеко не 

всі з можливих. Можна стверджувати, що корупція належить до тих про-

блем, які неможливо вирішити у відриві від політичних, економічних 

соціальних проблем. Негативним процесам сприяло те, що перехід до 

ринкових відносин, свободи значною частиною громадян був сприйнятий 

як повна відмова не лише від комуністичної, а й будь-якої іншої ідеології.  

В цілому ж можна дійти висновку, що ефективність протидії корупції 

залежить від чотирьох головних складових: 

1) наявності належної правової бази антикорупційного спрямування; 

2) ефективного і повного її застосування; 

3) розвитку системи громадського контролю та формування антико-

рупційної громадської свідомості; 

4) організаційно-управлінського забезпечення антикорупційної 

діяльності. 

Причому, всі ці складові можуть спрацьовувати лише разом узяті. 

Такий комплексний підхід до боротьби з цим явищем вбачається 
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найбільш доцільним і потребує свого нагального втілення в життєдіяль-

ність українського суспільства. 
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Одним із напрямків у розвитку правового суспільства є його транс-

формація до інформаційного суспільства на основі широкого впрова-

дження інформаційно-комунікаційних технологій [далі ІКТ] в усіх сферах 

життєдіяльності людини, суспільства та держави. Тому на сучасному 

етапі розвитку інформаційного суспільства в Україні основною вимогою є 

розвиток електронного урядування в частині надання електронних 

адміністративних послуг. Саме надання електронних адміністративних 

послуг є головною передумовою наближення влади до пересічного гро-

мадянина, задоволення його потреб та одним із головних пріоритетів ро-

звитку електронного урядування в Україні. 

На сьогодні чинним законодавством України передбачено поняття 

адміністративні послуги – це публічні (державні та муніципальні) послуги, 

що надаються органами виконавчої влади, виконавчими органами місце-

вого самоврядування та іншими уповноваженими суб'єктами, і надання 

яких пов'язане з реалізацією владних повноважень[1, ст. 1]. 

Міжнародний досвід показує, що технології електронного урядування 

сприяють покращенню ефективності та якості адміністративних послуг, 

зниженню корупції, зниженню адміністративного тягаря для громадян та 

бізнесу, а також посиленню демократії та конкурентоспроможності. Ра-

зом із тим, беззастережне запровадження надання адміністративних по-

слуг виключно за допомогою ІКТ не враховує існуючих в Україні реалій. 

Оскільки відсутність на сьогодні установленої практики ведення елек-

тронного документообігу, суперечливе законодавство, недосконала су-

дова система, відсутність захисту права власності, низький рівень довіри 

громадян до електронних послуг, недостатня поширеність і попит грома-

дян на отримання послуг в електронному вигляді, високий рівень 

шахрайства й недієві заходи правоохоронних органів негативні фактори, 

які суттєво впливають на розвиток в Україні системи надання адміністра-

тивних послуг за допомогою ІКТ.  
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Однією із головних перешкод надання адміністративних послуг в 

електронній формі в Україні є низький рівень розвитку електронного до-

кументообігу в органах державної та місцевої влади. Наприклад, попри 

наявності автоматизованих систем документообігу в органах виконавчої 

влади (в 100% центральних органів виконавчої влади та у 80% обласних 

державних адміністрації), їх використовує лише третина співробітників 

(34% працівників центральних органів виконавчої влади та 36% облас-

них державних адміністрацій) [2]. 

Система внутрішнього електронного документообігу, що охоплює всі 

етапи від створення документів до відправлення, запроваджена у поло-

винні органів місцевого самоврядування (46%). При цьому лише у 13% 

до системи електронного документообігу підключені всі структурні 

підрозділи. Електроні архіви вхідної та вихідної документації створено 

лише у третині (32%) міських рад. Низький також є рівень захисту інфор-

мації в системі: для обміну електронними документами з іншими дер-

жавними організаціями – лише чверть органів місцевого самоврядування 

використовують захищенні канали зв’язку [3], інші використовують елек-

трону пошту. Не використовуються додаткові інструменти захисту й при 

взаємодії із зовнішніми користувачами. Так, жоден центр надання 

адміністративних послуг, який надає громадянам адміністративні послуги 

он-лайн, не використовує цифрові підписи для зовнішніх користувачів [4, 

с. 58]. Недостатня увага приділяється навчанню співробітників органів 

місцевого самоврядування роботі у системі електронного документо-

обігу, підвищенню кваліфікації з питань електронного урядування. 

Також на сьогоднішній день не завершено процес інтеграції інфор-

маційних систем електронної взаємодії державних електронних інфор-

маційних ресурсів, а також систему електронної взаємодії органів дер-

жавної влади та органів місцевого самоврядування, що суттєво уповіль-

нює розвиток електронних адміністративних послуг в державі[4, с. 60]. 
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Розвиток електронних послуг в Україні також ускладняється через 

недостатнє фінансування впровадження надання адміністративних по-

слуг в електронній формі. Запровадження ІКТ до процесу надання 

адміністративних послуг потребує значних витрат. 

Таким чином, електронізація адміністративних послуг можлива лише 

у випадку їх чіткого визначення, стандартизації та уніфікації процесу 

надання та форми документу, який використовується для оформлення 

результатів адміністративної послуги, тому сьогодні вкрай необхідно 

прийняти окремий закон щодо правового регулювання відносин, що 

формуються у сфері надання адміністративних послуг в електронній 

формі.  
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Існуюча в Україні система місцевого самоврядування сьогодні не 

відповідає очікуванням та потребам суспільства. Функціонування місце-

вого самоврядування у більшості територіальних громад не забезпечує 

створення та підтримки сприятливого життєвого середовища, необхідно-

го для всебічного розвитку людини, її самореалізації, захисту її прав, 

надання мешканцям територіальних громад якісних та доступних 

публічних послуг на основі сталого розвитку дієздатної громади.  

Зазначена позиція Уряду України відображена в Концепції реформи 

місцевого самоврядування [1], яка розроблена відповідно до положень 

Європейської хартії місцевого самоврядування [2] на основі пропозицій 

вітчизняних і міжнародних експертів та за погодженням із представника-

ми органів місцевого самоврядування та їх асоціацій. Концепція пропо-

нує до реалізації Модель реформованої системи органів публічної влади 

на місцях, якою передбачено три рівні влади, їх компетенції та сфери 

відповідальності.  

Нагальними проблемами, що потребують вирішення, є: визначення 

обґрунтованої територіальної основи для діяльності органів місцевого 

самоврядування та органів виконавчої влади, здатних забезпечити до-

ступність і належну якість публічних послуг, що надаються такими орга-

нами, а також необхідної для цього ресурсної бази; створення належних 

матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення 

здійснення органами місцевого самоврядування власних і делегованих 
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повноважень; розмежування повноважень у системі органів місцевого 

самоврядування та органів виконавчої влади на різних рівнях 

адміністративно-територіального устрою за принципом субсидіарності, а 

також між органами виконавчої влади та органами місцевого самовряду-

вання на засадах децентралізації влади; запровадження механізму дер-

жавного контролю за відповідністю Конституції та законам України 

рішень органів місцевого самоврядування і якістю надання населенню 

публічних послуг тощо [3]. 

Основними показниками розвитку території визначені, зокрема, такі 

шляхи і способи, як: надання трансфертів із державного бюджету безпо-

середньо кожному місцевому бюджету; визначення фінансовою основою 

здійснення органами місцевого самоврядування власних повноважень 

податків та зборів, які пов’язані з територією відповідної адміністративно-

територіальної одиниці; надання органам місцевого самоврядування 

права регулювати ставки місцевих податків і зборів; надання органам 

місцевого самоврядування доступу до залучення кредитних ресурсів для 

інвестиційного розвитку шляхом спрощення процедур погодження запо-

зичень і місцевих гарантій та збалансування їх із способами державного 

контролю, спрямованого на запобігання банкрутству об’єктів права кому-

нальної власності; підвищення прозорості та ефективності використання 

бюджетних коштів шляхом запровадження програмно-цільового методу 

для всіх місцевих бюджетів; визначення матеріальною основою місцево-

го самоврядування майна, зокрема землі, що перебуває у власності те-

риторіальних громад сіл, селищ, міст.  

Вирішення зазначених проблем полягає, зокрема й у вжитті ком-

плексу заходів із оптимізації роботи галузей, що повністю або частково 

фінансуються за рахунок місцевих бюджетів. Ці заходи належать до ком-

петенції місцевих органів влади та сприятимуть ефективнішому наданню 

освітніх, медичних та культурних послуг [4].  
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Отже, у сучасних умовах формується нова композиція управління 

розвитком адміністративно-територіальних одиниць: узгоджуються цілі, 

мотивації, інтереси різних суб’єктів щодо питань розвитку територій, ак-

туалізується необхідність розвитку організації та самоорганізації у 

вирішенні завдань території. За цих умов за державою залишаються 

функції регулювання та контролю, але значна частина повноважень та 

відповідальності за прийняті на регіональному та місцевому рівнях Фак-

тори розвитку території: природні ресурси, матеріальні ресурси, високий 

освітньо-професійний рівень; здатність до співробітництва, здатність до 

інновацій, високий рівень організаційних здібностей, людський фактор 

(людський капітал), здатність території до абсорбування інновацій; 

рішення передаються у відання органів місцевого самоврядування 

адміністративно- територіальних одиниць. При цьому децентралізована 

регіональна та місцева влада часто не має потрібних адміністративних, 

фінансових, матеріальних ресурсів. Це обумовлює необхідність пошуку 

нових підходів до організації системи управління та місцевого самовря-

дування, деякі з яких ми проаналізували.  
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УДК 34 

РЕФОРМА СУДОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ЯК ПЕРЕДУМОВА 

РОЗБУДОВИ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ 

Автор: Войнарівський М. М., канд. юрид. наук, суддя Миколаївського 

районного суду Миколаївської області 

 

У розвинутих західних демократіях вже давно є аксіомою, що осно-

вою будь-якої цивілізованої держави є суд і система правосуддя, адже 

підкорення суспільних відносин закону й правилам поведінки – це фун-

дамент, на якому будується правова держава [8, с. 385]. Правова держа-

ва – це така демократична держава, в якій забезпечується верховенство 

права, де громадяни, державні органи однаковою мірою відповідальні 

перед законом, це держава, в якій правовими засобами максимально за-

безпечені основні права людини [3. c.168]. Саме у такому змісті в статті 1 

Конституції нашої держави встановлюється, що Україна є суверенна і 

незалежна, демократична, соціальна, правова держава [1]. Проте прак-

тика вказує на складність поставленої мети. Громадяни України прагнуть 

побудови держави, яка могла б всебічно захищати їхні права шляхом 

здійснення ефективної діяльності судів і суддів. Слід визнати, що систе-

ма судової влади в Україні і рівень правосуддя набули загрозливих 

руйнівних форм, а суди втратили довіру громадян (від імені яких вони 
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здійснюють судочинство). Утвердження і забезпечення їх прав і свобод є 

головним обов’язком держави [8, с. 385]. Недовіра до судів зовсім не 

ефемерне явище, про що свідчать численні дослідження, оскільки втра-

ти від слабкої судової системи важко переоцінити. Недовіра до судів-

ництва у суспільстві робить країну менш безпечною, біднішою, підриває 

ефективність роботи уряду і легітимність влади загалом. По-перше, лю-

ди, які не знаходять захисту в суді, шукають інших шляхів для вирішення 

своїх питань. Чим меншою є ефективність діяльності судової системи, 

тим більш поширеним є насильство та соціальна напруга, посилення ко-

рупційних механізмів вирішення життєвих проблем. По-друге, від автори-

тету судової гілки влади напряму залежить довіра інвесторів, а отже і 

кількість інвестицій. По-третє, незалежний суд має вирішальне значення 

для забезпечення виконання функцій держави, що у певній мірі впливає 

на легітимність державної влади. Несправедливий суд формує негатив-

не ставлення до влади в цілому, руйнує атмосферу соціальної справед-

ливості [6, с. 5].  

Обравши шлях незалежного розвитку й закріпивши це у своїй Кон-

ституції, Україна підтвердила своє прагнення будувати демократичну, 

соціальну і правову державу, змістом і спрямованістю діяльності якої 

визначено права і свободи людини та їх гарантії [4, с. 23]. 

Особливостям функціонування судової влади, проблемним питан-

ням правової держави присвячені роботи таких авторів: Ю. Битяка, А. 

Зайця, О. Зайчука, М. Козюбри, А. Колодія, М. Кравчука, Л. Кривенко, Н. 

Оніщенко, П. Рабіновича, О. Скрипнюка, А. Селіванова, В. Скоморохи, В. 

Тація, Ю. Чуприни, В. Шаповала, Ю. Шемшученка та ін. 

Українське суспільство вимагає ефективного, доступного, прозорого 

та сучасного судочинства. Такі прагнення безумовно вимагають змін і 

розвитку судової системи, її реформування. В Україні існує політична во-

ля на це, яка документально закріплена в Стратегії розвитку судової си-
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стеми в Україні на 2015-2020 роки [6]. Цей документ має силу добровіль-

ного свідомого зобов’язання, спрямованого на підвищення якості послуг 

судової системи для громадян та наближення процесів вітчизняного су-

дочинства до кращих європейських зразків. 

Основними напрямками реформування судової системи в Україні є 

зміцнення незалежності та самостійності суддів, незалежність та про-

зорість судової системи, підвищення професійного рівня суддів, про-

фесіоналізм та досконалість в роботі, дотримання засад доброчесності у 

здійсненні правосуддя, доступ до правосуддя, використання інновацій-

них технологій та поліпшення судового процесу. 

Тож бо, ретельного теоретичного аналізу потребує важлива про-

блема – формування доктрини ефективного правосуддя. Це пов’язано з 

негативними процесами (неефективне, недоступне, неприйнятне судо-

чинство), які останніми роками викликали недовіру до судової влади. 

Доктрина ефективного правосуддя передбачає введення нових прин-

ципів здійснення судочинства (реалізацію повноважень з новим підходом 

до об’єктивного й незаангажованого владою правосуддя) [5, с. 13]. 

Оскільки Україна прагне до повноцінного членства в ЄС, потрібно 

максимально наблизити національне судочинство до європейського. Як 

вважає М. Кравчук, утілення практики Європейського суду з прав людини 

дасть змогу посилити вже сформований механізм захисту прав та охоро-

нюваних законом інтересів європейськими стандартами. Визнання прак-

тики Європейського суду з прав людини джерелом права є невідворот-

ним процесом адаптації національного законодавства України до зако-

нодавства Європейського Союзу у вигляді видання законодавчих норма-

тивних актів, які ґрунтувалися б на відповідних нормах права Європейсь-

кого Союзу[4, с. 27]. 

Судова реформа в Україні 2016: важливий крок у розвитку системи 

судоустрою. Проект Закону №4734 30 травня 2016 року був внесений на 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59259
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розгляд до Верховної Ради президентом України. За заявою Петра По-

рошенка, судова реформа є реформою реформ і забезпечує захист прав 

громадян на справедливість. В результаті 2 червня 2016 року був прий-

нятий новий Закон України «Про судоустрій і статус суддів» № 1402-VIII.  

Прийнята судова реформа передбачає поетапне збільшення поса-

дових окладів суддів з 15 мінімальних зарплат з 1 січня 2017года до 30 

мінімальних зарплат до січня 2020 року. Зарплата суддів апеляційного 

суду та Вищого спеціалізованого суду також зросте починаючи з 25 

мінімальних окладів 2017года і до 50 мінімальних окладів у 2020 році. 

Також відповідно до закону, передбачається збільшити зарплату суддів 

Верховного суду з 13 до 75 мінімальних окладів до 1 січня 2017года. 

Крім цього, законопроектом передбачається позбавлення Президен-

та повноважень створення і ліквідації судів. Нові норми регламентують 

проведення реорганізації, утворення і ліквідації судових інститутів у від-

повідності з прийнятим законом. 

Згідно з документом, скасовується можливість призначення п'ятиріч-

ного випробувального терміну для суддів і можливість безстрокового за-

няття посади. 

Повноваження щодо надання згоди на утримання судді під вартою 

до винесення обвинувального вироку передаються від Верховної Ради 

до Вищої ради правосуддя. Таким чином в даному процесі повністю 

виключається політична складова. 

Судова реформа в Україні передбачає наступні вікові обмеження: 

суддею може бути призначений громадянин України, не молодший 30 

років і не старше 65 років. Обов'язковим є наявність професійної освіти, 

стаж роботи в правовій сфері на менше 5 років, володіння державною 

мовою, компетентність не тільки в професійних аспектах, але і в 

соціальних, особистих і т. п. 
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Механізм, закладений у законі про судоустрій, виключає можливість 

такої ситуації, коли Вища рада може при призначенні суддів вносити і за-

тверджувати кандидатури, які не відповідають встановленим вимогам. 

Абсолютний імунітет судді буде замінений функціональним імуніте-

том. Суддівський імунітет полягає в забороні залучення до відповідаль-

ності за юридичну позицію судді, викладену в ухваленому ним рішенні. У 

той же час суддя може бути притягнутий до кримінальної відповідаль-

ності за проступки, які опосередковано можуть вплинути на його юри-

дичну позицію (наприклад, отримання неправомірної вигоди). 

Таким чином нова судова реформа дозволить притягати до 

відповідальності суддів-корупціонерів. 

Передбачено притягнення до дисциплінарної відповідальності за 

порушення вимог до судового рішення через те, що суддя не дає оцінку 

доводам сторін і т. д. Що стосується дій, не пов'язаних з виконанням 

професійних обов'язків, суддя несе юридичну відповідальність у загаль-

ному порядку. 

Вища рада правосуддя, згідно з законопроектом, наділяється повно-

важеннями щодо надання згоди на арешт і утримання під вартою судді. 

Проте, якщо суддя затриманий при вчиненні тяжкого та особливо тяжко-

го злочину, отримання цієї згоди не обов'язково. 

Підсумовуючи вищесказане можна дійти висновку, що судовим орга-

нам належить унікальна роль щодо забезпечення розбудови правової 

держави. Високоефективна й незалежна судова система є обов’язковою 

для країни, що прагне стати членом цивілізованої Європи. Правова дер-

жава є напрямом, метою, до якої прагне Україна. Проте незавершеність 

реформ судової системи є найголовнішою причиною уповільнення ро-

звитку громадянського суспільства та правової держави. Громадяни 

української держави, особливо після революції Гідності, прагнуть покра-

щати судочинство. Тому слід практично впроваджувати можливі вдоско-
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налення з тим, щоб надійно забезпечити права і свободи, честь та 

гідність людини. З огляду на викладене, Україна нагально потребує ре-

формування судової системи та розбудови правової держави, тому нау-

ковцям доцільно детальніше розробляти напрямки вдосконалення 

національної судової влади. 
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПРОФСПІЛОК У СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Автор: Бойко С.В., начальник відділу права і кадрів, ТОВ «Миколаївсь-

кий завод залізобетонних виробів», м. Миколаїв 

 

У рамках вдосконалення реєстраційного провадження Кабінетом Мі-

ністрів України було прийнято Постанову № 440 від 13.07.2016 «Про за-

твердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та органі-

зацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до 

Реєстру та виключення з Реєстру» [1]. Цей документ, який на перший по-

гляд стосується лише формальних питань обліку неприбуткових органі-

зацій у Державній фіскальній службі України, насправді означає не лише 

виникнення певних труднощів у діяльності, але й загрозу для існування 

значної кількості первинних профспілкових організацій.  

Зазначена Постанова передбачає, що Державна фіскальна служба 

України, створюючи новий Реєстр неприбуткових установ та організацій, 

здійснює перевірку відповідності існуючих неприбуткових організацій ви-

могам, встановленим пунктом 133.4 статті 133 Податкового кодексу 

України [2]. Для цього таким організаціям, у тому числі первинним проф-

спілковим організаціям, направляються відповідні запити контролюючим 
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органом за місцем реєстрації (відповідною податковою інспекцією). У ві-

дповідь на цей запит первинна профспілкова організація повинна надати 

до податкової інспекції копії своїх установчих документів і саме тут почи-

нають виникати наступні труднощі.  

 Значна частина первинних профспілкових організацій існує в струк-

турі галузевих профспілкових організацій і не мають власних статутів, 

хоча є самостійними юридичними особами [3]. Отже, вони діють на підс-

таві галузевих статутів. Наприклад, якщо йдеться про галузь будівницт-

ва, то застосовується Статут професійної спілки працівників будівництва 

і промисловості будівельних матеріалів України [4] (ця спілка є всеукра-

їнським об’єднанням). При цьому виникає питання про підтвердження 

належності первинної профспілкової організації до саме тієї чи іншої ор-

ганізації вищого рівня. Якщо ж первинна організація є самостійною юри-

дичною особою, то в жодному державному реєстрі не відображено її 

членство в об’єднанні вищого рівня. У самих же об’єднаннях (наприклад, 

у зазначеній вище Професійній спілці працівників будівництва і промис-

ловості будівельних матеріалів України), лише зараз починається робота 

щодо впорядкування документарного оформлення членства первинних 

профспілкових організацій, формулюються пропозиції з укладання відпо-

відних договорів, на що первинні профспілкові організації не завжди по-

годжуються.  

Такий стан справ зумовлений тим, що багато первинних профспіл-

кових організацій та їх об’єднань існують ще з радянських часів. Свого 

часу вони були реорганізовані, одержали статус юридичних осіб, відкри-

ли власні рахунки в банках, але за звичкою продовжують відраховувати 

членські внески профспілковим організаціям вищого рівня, а питання 

правового оформлення цих відносин почали поставати лише в сучасних 

умовах. 
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У такій ситуації первинна профспілкова організація має два шляхи. 

Перший з них – подати до відповідної податкової інспекції копію статуту 

профспілкової організації вищого рівня (за звичай, всеукраїнського), і 

сподіватися на те, що його визнають таким, що відповідає п. 133.4. ст. 

133 Податкового кодексу України [2]. За сучасних умов, коли законодав-

ство стрімко змінюється, існує дуже велика імовірність того, що статут, 

затверджений кілька років тому, буде визнано таким, що не відповідає 

чинному законодавству. Приведення установчих документів у відповід-

ність до нормативних вимог згідно з Постановою № 440 вимагається до 

01.01.2017 [1]. Але статут всеукраїнського об’єднання може бути зміне-

ний лише на всеукраїнській конференції (з’їзді), скликання якої вимагає 

часу і зусиль. Тож кожна первинна профспілкова організація може ініцію-

вати скликання такої конференції, але чи відбудеться вона, чи будуть за-

тверджені зміни до статуту залежить від багатьох економічних, фінансо-

вих, політичних та інших факторів, на які первинна профспілкова органі-

зація конкретного підприємства не може вплинути.  

Другий шлях – первинна профспілкова організація, не чекаючи рі-

шень згори, приймає  власний статут, який би відповідав сучасним умо-

вам і враховував всі нормативні вимоги. Разом із тим, Закон України  

«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань» не передбачає процедури реєстрації статуту 

вже існуючої юридичної особи [5]. Це стосується й первинної профспіл-

кової організації, хоча раніше вона функціонувала фактично без статуту, 

адже належність до того чи іншого профспілкового об’єднання в органах 

юстиції ані підтвердити, ані спростувати неможливо. Практика Головного 

територіального управління юстиції у Миколаївській області чітка і одно-

значна: щоб мати власний статут, необхідно створити нову юридичну 

особу (нову профспілкову організацію) з усіма відповідними наслідками, 
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подальша доля існуючої організації вирішується на власний розсуд – з 

ліквідацією чи без такої. 

У разі створення нової первинної профспілкової організації може по-

стати питання, чи буде вона входити до якогось галузевого чи територіа-

льного об’єднання. Це вирішуватиметься самостійно кожною первинною 

профспілкою, виходячи із власного розуміння доцільності. Можна припу-

стити, що у випадку, коли профспілка конкретного підприємства вже ви-

рішила створити нову юридичну особу, то навряд чи вона знову свідомо 

вступить до якогось об’єднання лише за тим, щоб сплачувати членські 

внески. На разі в Україні функціонує не так багато сильних галузевих 

профспілок, які реально співпрацюють з роботодавцями, органами дер-

жавної влади, захищають інтереси працівників галузі. Багато з них пере-

творилися на «історичні утворення», пережитки епохи, які продовжують 

існувати за інерцією. У той же час первинна профспілкова організація на 

сучасному дієвому та фінансово стабільному підприємстві набуває інших 

функціональних рис – її діяльність має під собою конкретну фінансову 

основу, яка дає більше можливостей для конкретної допомоги своїм 

членам і реальне поліпшення їх життя.  

Підсумовуючи аналіз питання про правове регулювання діяльності 

профспілок в сучасних умовах, слід зауважити про його практичне зна-

чення – невиконання зазначених юридичних вимог не призводить до ска-

сування реєстрації первинної профспілкової організації формально, а 

лише тягне позбавлення статусу неприбуткової організації. Але фактич-

но без такого статусу до профспілки буде застосовано механізм оподат-

кування на загальних умовах, що зробить її функціонування недоцільним 

і призведе до самоліквідації. У зв’язку із цим керівництво кожної непри-

буткової (у тому числі профспілкової) організації повинно предметно пос-

тавитися до оновленого змісту законодавства, що регулює питання її 
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функціонування, і з його урахуванням вирішувати питання правового за-

безпечення своєї діяльності в сучасних умовах. 
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Автор: Дубинський І. Ю., завідувач криміналістичної лабораторії, Наці-
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Корупція (лат. corruption – псування, розбещування, підкуп) – дії осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави, спрямовані на викорис-
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тання наданих їм повноважень для одержання матеріальних благ, пос-

луг, пільг або інших переваг. 

Корупція являє собою сукупність різних за характером і ступенем су-

спільної небезпеки кримінальних, адміністративних, цивільно¬правових, 

дисциплінарних діянь, а також порушень етики поведінки посадових осіб, 

пов’язаних із виконанням службових обов’язків. Особливу небезпеку для 

суспільства й усієї системи національної безпеки країни становлять про-

яви корупції з боку державних службовців, у тому числі посадових осіб 

податкової та митної служб, уповноважених приймати рішення з питань 

обкладання податками, митом та іншими платежами, пропуску товарів 

через кордон, розслідування митних і податкових правопорушень. 

У зв’язку з цим питання теоретичного осмислення джерел і характе-

ру корупційних та інших протиправних діянь серед державних служ-

бовців, опрацювання науково обґрунтованих рекомендацій щодо за-

побігання й протидії цим небезпечним явищам набувають особливого за-

гальнодержавного значення. Йдеться насамперед про системну розроб-

ку теоретичних положень, профілактику та практичні заходи з виявлення, 

локалізації та припинення корупційних правопорушень, створення в ко-

лективах правової та психологічної атмосфери, яка унеможливлювала 

би будь¬які неправомірні дії. 

Зі зростанням обсягів світової торгівлі до протидії корупційній діяль-

ності в зовнішньоекономічній сфері долучилися міжнародні організації, 

зокрема Рада митного співробітництва (з червня 1994 року – Всесвітня 

митна організація (ВМО). До її складу митна служба України прийнята в 

листопаді 1992 року. У липні 1993 року на конференції Ради митного 

співробітництва у м. Аруша (Танзанія) затверджено один із основопо-

ложних актів РМС¬ВМО – «Декларацію щодо доброчесності в митниці» 

[4, с. 317–318]. 
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Розробники документа визнали, що митниця є необхідним інстру-

ментом ефективного управління економікою й водночас відіграє ключову 

роль у боротьбі з контрабандою. Уперше в міжнародній практиці в Де-

кларації було зафіксовано, що корупція загалом і корумпованість митних 

органів зокрема завдають істотної шкоди зовнішньоекономічним зв’язкам 

і міжнародній торгівлі. 

Важливим етапом у справі подолання корупції в митних органах 

України стало ухвалення Закону України «Про державну службу» (1993 

р.). Ним встановлювалися засади державної служби: служіння народу 

України, демократизм і законність, гуманізм та соціальна справедливість, 

пріоритетність прав людини та громадянина, персональна відповідаль-

ність за виконання службових обов’язків, дотримання прав і законних ін-

тересів громадян, підприємств, установ і організацій усіх форм власності. 

Особи, зайняті на державній службі, мають вирізнятися високим рів-

нем професіоналізму, компетентності, чесності й відданості справі. 

Згідно з цим законом посадові особи митної служби набули правового 

статусу державних службовців. На них також поширюються дисци-

плінарна відповідальність і обмеження, визначені в статтях 10, 11, 12 і 14 

цього законодавчого акта. 

На підставі згаданого закону Кабінет Міністрів Постановою № 160 

від 4 березня 1995 року затвердив Порядок проведення службових роз-

слідувань стосовно держслужбовців, у тому числі й посадових осіб мит-

них органів. Це дало поштовх до виявлення умов і обставин, які сприяли 

корупційним проявам та іншим правопорушенням на митницях і в інших 

установах Держмиткому. Це дало змогу посилити боротьбу з правопо-

рушеннями, підвищити ефективність профілактичних, попереджувальних 

заходів і покращити морально¬етичну обстановку в колективах. 

16 листопада 2009 року наказом ДМСУ № 1097 затверджено Прави-

ла етики поведінки посадових осіб митної служби України, що їх слід до-
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тримуватися як під час виконання службових обов’язків, так і в позаробо-

чий час. 

Корупція тісно пов’язана з контрабандою та організованою злочин-

ністю. Прикриття є однією з форм захисту криміналітету та створення 

сприятливих умов для здійснення злочинної діяльності, зокрема контра-

банди, тіньової економіки, дестабілізації внутрішнього ринку. Через це 

особливої уваги заслуговують проблеми визначення та теоретичного 

осмислення спонукальних причин, мотивів залучення працівників митних, 

податкових служб і правоохоронних органів до контрабандної діяльності. 

На наш погляд, такі причини можна умовно поділити на дві категорії – 

об’єктивну та суб’єктивну [5, с. 170–175]. 

Особлива відповідальність у сфері протидії кон¬трабанді та ло-

калізації корупційних діянь у податкових і митних органах покладається 

на керівний склад відомств, а нині (після їх об’єднання) – на керівні кадри 

Державної фіскальної служби України. Саме керівники галузі та її струк-

турних підрозділів повинні формувати моральний клімат у своїх колекти-

вах, спонукати підлеглих до дотримання законності, виховувати в поса-

дових осіб сумлінне ставлення до служби. 

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та корпорація 

«Виклики тисячоліття» (МСС) здійснили порівняльний аналіз корупційної 

діяльності в митних органах України. Перше базове дослідження було 

проведене в 2007 році серед українських компаній¬імпортерів та експор-

терів. Повторне дослідження – в 2009 році для оцінки тенденцій у став-

ленні до корупції. За висновками дослідницьких компаній, найкорумпо-

ванішими етапами митного контролю є перетин кордону (це підтвердили 

65 відсотків респондентів) і процес перевірки митної документації (48 

відсотків) [3, с. 3–4]. 

За даними дослідження, помітно зросла кількість випадків корупції 

під час проходження митних процедур (із 36 відсотків – у 2007 році до 43 
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відсотків у 2009 році). Почастішали випадки здирництва, аніж добровіль-

ної пропозиції хабара. 26 відсотків компаній стикалися з цією практикою 

в 2007 році й 30 відсотків – у 2009 році. Добровільно пропонували хабарі 

у 2007 році 23 відсотки компаній проти 28 відсотків у 2009 році. 

Про негативну практику корупційних діянь свідчить збільшення кри-

мінальних справ, порушених стосовно працівників митних установ за 

фактами хабарництва протягом останніх 2–3 років. Якщо в 2010 році такі 

справи становили близько 15 відсотків від загальної кількості криміналь-

них справ проти митників, то в 2011-му – 33,7 відсотка (25 справ, за яки-

ми висунуто обвинувачення 34 особам). Упродовж першого півріччя 2012 

року порушено вже 47 кримінальних справ стосовно 38 посадовців мит-

ної служби. Майже половину з них – за матеріалами самих митних ор-

ганів [2, с. 7–10]. 

Наприклад, у межах антикорупційної спецоперації «Держкордон-

2013» митниками було виявлено схему фіктивних транзитних пе-

реміщень, яка реалізовувалася за безпосередньої участі керівного й 

особового складу Луганської митниці. Керівника митниці звільнено з по-

сади [1, с. 10–15]. 

Істотним досягненням у справі протидії корупції та контрабанді слід 

вважати впровадження в практику забезпечення товарних транзитів 

електронного замка з інформаційно-телекомунікаційною функцією GPS-

GSM-навігації. Нова система онлайн-спостереження за великовантаж-

ними автомобілями дасть змогу контролювати переміщення транспорт-

них засобів територією України без ризику їх незаконного розвантаження 

чи перевантаження. 

До основних напрямів протидії корупційним практикам у сфері мит-

ної справи, на думку автора, потрібно віднести: 

– участь громадськості в регулюванні зовнішньоекономічної діяль-

ності та законодавчому процесі; 
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– проведення цілодобового моніторингу за здійсненням митного кон-

тролю й митного оформлення товарів і транспорту після проходження 

контрольних перевірок на прикордонних пунктах пропуску; 

– постійний контроль за станом дисципліни і протидії правопорушен-

ням начальниками митниць та їхня особиста відповідальність за пору-

шення вимог корупційного законодавства; 

– практику ротацій на керівні посади в митних органах з метою ро-

звитку ініціативи, підвищення кваліфікації митників, а також локалізації та 

подолання корупційних діянь. 

Для модернізації управління системою боротьби з контрабандою 

відповідно до сучасних вимог, на нашу думку, необхідно кардинально 

зміцнити аналітичну складову всього комплексу організації роботи з про-

тидії наркобізнесові. Насамперед ідеться про всебічне вивчення діяль-

ності транснаціональних злочинних синдикатів, тенденцій міжнародного 

обігу наркотиків, маршрутів нелегального наркотрафіку й опрацювання 

на цій основі активних засобів протидії. 

Економічна ефективність забезпечення боротьби з контрабандою 

значною мірою залежить від стану кадрової роботи в митних органах, 

рівня законності, правопорядку й службової дисципліни в митних 

підрозділах, персональної відповідальності митників за виконання своїх 

обов’язків. 

Про корупційну складову діяльності в системі митної служби пере-

конливо свідчать й офіційні матеріали Держстатистики України. 

Порівняльний аналіз статистики зовнішньоекономічних операцій України 

й країн ЄС та СНД за 2004–2011 рр. засвідчив, що в «тіні», тобто поза 

оподаткуванням, опинилася товарна маса на суму близько 21,5 мільярда 

доларів США. 
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Автор: Степанов С.В., канд. юрид. наук, доцент кафедри цивільного 

та трудового права, Національний університет «Одеська морська 

академія», м. Одеса 

 

На етапі глобального реформування правової системи України у 

зв’язку із імплементацією міжнародно-правових норм у національне за-

конодавство одним з важливих елементів існування сучасної правової 

держави без сумніву відіграє судова гілка влади. 
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На сучасному етапі судову систему піддають жорсткій критиці та 

звинуваченням у необ’єктивності, корумпованості, підпорядкованості 

владі, тим самим ставлячи під сумнів необхідність існування системи 

правосуддя у такому вигляді та необхідності ії глобального реформуван-

ня. 

Не дивлячись на скептичні оцінки діяльності судової системи, необ-

хідно звернути увагу, що не всі судові реформи були неефективними або 

недостатніми. Наприклад, прийняття президентського Закону України 

«Про забезпечення права на справедливий суд» відбулося на виконання 

рекомендацій Ради Європи. Звісно, закон не вирішив багато питань, 

пов’язаних із вищевказаною критикою, але став першим кроком приве-

дення національної системи судів до загальноєвропейських стандартів. 

Наприклад, завдяки вказаному Законові були спрощені процедури 

доступу громадян до судочинства, які полягають у відкритості судового 

процесу для сторонніх осіб, засобів масової інформації, яким тепер не 

потрібно отримувати дозвіл у судді на відеозапис; Законом була посиле-

на дисциплінарна відповідальність суддів та інш. 

Напередодні прийняття Закону на Раді суддів України була затвер-

джена Стратегія розвитку судової системи України на 2015-2020 роки [1], 

більшість положень якої було розроблено у відповідності до стандартів 

кращих європейських країн, тому у разі успішної імплементації вони по-

винні підвищити якість суддівського корпусу та національного правосуд-

дя. 

Стратегію можна розглядати як довгостроковий, послідовний, конс-

труктивний, раціональний, підкріплений ідеологією, стійкий до невизна-

ченості умов середовища план, який супроводжується постійним аналі-

зом та моніторингом в процесі його реалізації та спрямований з певною 

метою на досягнення успіху в кінцевому результаті. Стратегія розвитку 

судової системи України на 2015-2020 роки визначає мету, вектори руху, 
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першочергові пріоритети та індикатори належних соціально-економічних 

і організаційних дій для створення належних умов становлення та розви-

тку судової системи України. 

Розглянемо деякі з них більш детально: 

І. Організація навчальних візитів школярів, студентів та інших груп 

до судів (до кінця 2015 року). 

На наш погляд, цей напрямок діяльності є позитивним та має велике 

значення. Сьогодні довіра до системи правосуддя переживає не най-

кращій час. Проблеми довіри до судової системи має глибоке коріння, 

що полягає у закритості судової системи від соціального суспільства. Ві-

дкритих процесів майже не існує, окремий громадянин має мало можли-

востей отримати інформацію про діяльність судів і суддів, тому не резу-

міє процес розгляду справи та умови, у яких діють судді. 

Тому робота з молоддю, підвищення їх знань про роботу судової си-

стеми, без сумніву, матиме у майбутньому суттєвий вплив на зміну гро-

мадської думки. 

На сьогодні у зв’язку із неінформованістю громадян одну і ту саму 

справу можна зробити предметом маніпуляцій. Наприклад, справа пози-

вача проти відомого відповідача, у якій суд приймає сторону останнього, 

суспільством сприймається як корупційна складова без аналізу доказів 

по справі. Насправді ж істина може бути не настільки очевидною.  

Цікавим видається досвід США, де у процесі беруть участь присяжні. 

Саме у цій ролі вони зсередини розуміють, як важко прийняти правильне 

рішення при неочевидності вини підсудного або недостатності доказів по 

справі. 

ІІІ. Внесення пропозицій щодо збільшення тривалості програми спе-

ціальної підготовки кандидатів на посаду судді до 18 місяців та скасу-

вання дистанційної (заочної) форми спеціальної підготовки (до кінця 

2015 року). 
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Закріплення в Стратегії вказаного також видається вірним, але, на 

нашу думку, є недостатнім для підготовки якісного судді. 

Розумним було б збільшити тривалість спеціальної підготовки поси-

лаючись на досвід європейських країн: наприклад у Франції підготовка 

складає 31 місяць, у Польщі – 60 місяців. Крім того, можна використати 

досвід Великобританії, де професійні судді взагалі не проходять спеціа-

льну підготовку, але призначаються виключно за рекомендацією з числа 

досвідчених адвокатів, які мають великий практичний досвід та не пот-

ребують додаткової підготовки (тобто досвідчені адвокати можуть бути 

взагалі звільнені від навчання за наявності певних умов або проходжен-

ня більш глибокої атестації на професійність).  

ІІІ. Досить нелогічною видається ініціатива щодо розробки та засто-

сування інструментів дистанційного навчання (до кінця 2017 року). Ана-

лізуючи вказаний пункт можна дійти висновку, що Рада суддів України 

ініціює скасування вказаної форми навчання як деструктивної. 

За підсумками аналізу Стратегії розвитку судової системи України на 

2015-2020 роки необхідно зробити висновок, що вказана Стратегія має 

великий реформаторський потенціал, тому при вдалій реалізації підви-

щить рівень довіри до судової гілки влади. 

Література: 

1.Стратегія розвитку судової системи в Україні на 2015–2020 роки: Затв. 

рішенням Ради суддів України № 71 від 11.12.2014 р. [Електронний ре-

сурс]. – Режим доступу: 

http://court.gov.ua/userfiles/file/DSA/RSU_site/2014/Att1_strategy.pdf. 

http://court.gov.ua/userfiles/file/DSA/RSU_site/2014/Att1_strategy.pdf
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Секція 3 Цивільне та сімейне право. Цивільний процес 

 

УДК 341.223.14(232.247.34) 

ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА 

ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ – АВТОНОМНОЇ 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ ТА МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ 

Автор: Севернюк А.Р., студентка ІІІ курсу спеціальності «Правознав-

ство», Національний університет кораблебудування імені адмірала 

Макарова, м. Миколаїв 

 

Сьогоднішня складна ситуація унеможливлює здійснення права вла-

сності та належним чином реалізацію цього права. Не усі питання, що 

виникли внаслідок гострої ситуації на окупованій території, врегульову-

ються, оскільки сьогодення показує, що тимчасово припинена діяльність 

судових органів, органів виконавчої влади. Це, в свою чергу, призводить 

до невиконання законних вимог громадян та реалізації їх прав, а також 

до значного збільшення кількості справ, які залишаються не вирішеними. 

Безумовно, це актуалізує питання щодо розробки пропозицій з метою 

врегулювання права власності та його захисту на цих територіях. 

Метою дослідження є вивчення та ознайомлення з головними про-

блемами захисту права власності на тимчасово окупованій території 

України. 

Проблеми, які виникли в результаті гострої ситуації на території 

України, є багатогранними. Звідси важливим є залучення міжнародного 

співтовариства з метою якнайшвидшого врегулювання конфлікту. 

Гарантії незалежності і безсторонності правосуддя посідають чільне 

місце у системі забезпечення прав людини і основоположних свобод, в 

тому числі права на власність та його захисту. Ефективність і дієвість за-

хисту прав людини від правопорушень, від свавільних дій органів публіч-
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ної влади, гарантії додержання договорів і примус до їх належного вико-

нання залежить від незалежного суду, який би гарантував рівність і зма-

гальність учасників процесу у доведені ними своїх аргументів на користь 

своєї правової позиції. Належні гарантії незалежності і безсторонності 

суду є якісною характеристикою захисту прав людини і основоположних 

свобод. 

Правове регулювання в Криму визначається нині тим, що Україна 

надалі розглядає Автономну Республіку Крим і Севастополь частиною 

своєї території, окупованою Російською Федерацією. Але при цьому вка-

зані території РФ визнала суб'єктами федерації, створюючи тут власну 

владну інфраструктуру. Для тих мешканців Криму, які не визнали легіти-

мності окупаційного режиму, не отримали російського паспорта, актуаль-

ними стали безліч питань їх правового статусу, у тому числі в царині 

трудового права і права соціального забезпечення. 

Статус Криму як частини Російської Федерації юридично нічого не 

змінив для України у сфері регулювання правових відносин; тут продов-

жує діяти законодавство України (ст. 1 Закону № 1207-VII). Однак факти-

чно з 18 березня 2014 р. в Криму застосовується законодавство РФ, що 

підтверджується ст. 23 Закону РФ № 6-ФКЗ. 

Анексія Криму має низку наслідків, що є вкрай негативними для су-

часної системи міжнародного права й міжнародних відносин і стосуються 

не лише європейського регіону, а й світу загалом. 

Правовий режим тимчасово окупованої території передбачає особ-

ливий порядок забезпечення прав і свобод громадян України, які прожи-

вають на вищевказаній території. Правовий режим тимчасово окупованої 

території може бути визначено, змінено чи скасовано виключно законами 

України. 

Також слід додати, будь-який акт (рішення, документ), виданий орга-

нами та (або) особами, передбаченими Законом України «Про забезпе-
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чення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупова-

ній території України» від 15 квітня 2014 року, є недійсним і не створює 

правових наслідків.  

Цікаво зазначити, що Державна Дума Російської Федерації, в свою 

чергу, прийняла Закон № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образование в составе Российской Федерации но-

вых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Се-

вастополя». 

Статтею 23 цього Закону передбачено, що «законодательные и 

иные нормативные правовые акты Российской Федерации действуют на 

территориях Республики Крым и города федерального значения Севас-

тополя со дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и 

образования в составе Российской Федерации новых субъектов, если 

иное не предусмотрено настоящим Федеральным конституционным за-

коном», «нормативные правовые акты Автономной Республики Крым и 

города Севастополя, Республики Крым и города с особым статусом Се-

вастополя, противоречащие Конституции Российской Федерации, не 

применяются». Таким чином, виникає «міжнародна» колізія, оскільки на 

одній і тій самій території діють різні законодавчі акти різних держав, які 

регулюють однакові правові відносини. 

Слід зазначити, що сьогоднішня складна ситуація унеможливлює 

здійснення права власності та його захист. Велике значення для ефекти-

вного забезпечення прав людини і громадянина в умовах надзвичайного 

стану має створення відповідних умов з боку держави для їх безпечної 

та ефективної реалізації. На сьогодні вкрай актуальним вбачається вре-

гулювання ситуації на міжнародному рівні з метою стабілізації в усіх 

сферах суспільного життя. 
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УДК 347.214.2 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА НЕДВИЖИМОЕ 

ИМУЩЕСТВО 

Автор: Курбангелдиев Б. А., студент ІІІ курса специальности «Право-

ведение», Национальный университет кораблестроения имени адми-

рала Макарова, г. Николаев 

 

Активная трансформация политической, экономической, правовой и 

социальной систем и приведение их в соответствие с мировыми станда-

ртами обусловливают актуальность исследования гражданско-правового 

института права собственности. В связи с этим актуальным является ра-
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ссмотрение особенностей права собственности на недвижимое имущес-

тво в современных условиях. 

Поскольку из всех видов имущества объекты недвижимости всегда 

рассматривались как наиболее ценные, государство должно уделять 

особое внимание закреплению и охране прав на них. Отсюда так важно 

обеспечить адекватное гражданско-правовое регулирование отношений 

собственности на объекты недвижимого имущества, позволяющее сба-

лансировать интересы государства и собственника. 

Категория собственности занимает одно из важнейших мест в об-

щественном сознании и в целом в общественной жизни. Право собст-

венности является базисом и гарантией существования и развития гра-

жданского и демократического общества [1, с. 48]. 

Право гражданина на собственность как важный атрибут правового 

государства закреплено в Конституции Украины, в которой установлено 

формы собственности (ст. ст. 13, 41, 142 и 143 Конституции Украины), 

закреплено равенство всех субъектов права собственности (ст. ст. 13 и 

42 Конституции Украины) [2]. Кроме того, статьей 41 Конституции Украи-

ны предусмотрено, что каждый имеет право владеть, пользоваться и ра-

споряжаться своей собственностью, результатами своей интеллектуа-

льной, творческой деятельности. Никто не может быть противоправно 

лишен права собственности [3, с. 568]. Так, право собственности на не-

движимое имущество гарантируется государством, приобретается и ре-

ализуется гражданами, юридическими лицами и государством исключи-

тельно в соответствии с законом.  

Исходя из вышесказанного, право собственности является неприко-

сновенным, принадлежит к естественным правам человека, является 

абсолютным правом и означает, что никто не может его нарушать. 

В целом в понятие недвижимого имущества входят земельные учас-

тки, участки недр, и всё, что прочно связано с землей, то есть объекты, 
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перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению нево-

зможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного 

строительства. 

Возникновение, переход и прекращение права собственности и 

иных прав собственности на недвижимое имущество предусматривает 

проведение государственной регистрации прав на недвижимое имущес-

тво. 

Так, в соответствии с ч. 1 и ч. 2 ст. 182 Гражданского кодекса Украи-

ны право собственности и другие права на недвижимые вещи, их возни-

кновение, переход и прекращение подлежат государственной регистра-

ции [4]. Государственная регистрация прав на недвижимость является 

публичной, осуществляется соответствующим органом, который обязан 

предоставлять информацию о регистрации и зарегистрированных пра-

вах в порядке, предусмотренном законом.  

Безусловно, наличие законодательной базы является главным ас-

пектом, который должен обеспечить создание и надежное функциониро-

вание государственной системы регистрации прав на недвижимое иму-

щество. Законодательная база, регулирующая вопросы государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество, состоит, прежде всего, из 

Гражданского и Земельного кодексов, законов Украины «О государст-

венной регистрации прав на недвижимое имущество и их отягощений», 

«О нотариате», «Об ипотеке», постановления Кабинета Министров Ук-

раины «О порядке ведения государственного земельного кадастра» и 

других нормативно-правовых актов [5]. 

В соответствии с Законом Украины «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и их отягощений» от 1 июля 2004 с из-

менениями и дополнениями [6] к недвижимому имуществу относятся зе-

мельные участки, а также объекты недвижимого имущества, располо-

женные на земельном участке, перемещение которых невозможно без 
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их обесценивания и изменения назначения, а именно: предприятия как 

единые имущественные комплексы, жилые дома, здания, сооружения, а 

также их отдельные части, квартиры, жилые и нежилые помещения. 

Следует заметить, что в соответствии с ч. 2 ст. 5 вышеуказанного 

Закона, если законодательством предусмотрено принятие в эксплуата-

цию недвижимого имущества, государственная регистрация прав на та-

кое имущество проводится после принятия его в эксплуатацию в устано-

вленном законодательством порядке, кроме случаев, предусмотренных 

статьей 31 этого Закона. 

Право собственности на предприятие как единый имущественный 

комплекс, жилой дом, здание, сооружение, а также их отдельные части 

могут быть зарегистрировано независимо от того, зарегистрировано ли 

право собственности или иное право на земельный участок, на котором 

они расположены. 

Что касается права собственности на квартиру, жилое и нежилое 

помещение, то оно может быть зарегистрировано независимо от того, 

зарегистрировано ли право собственности на жилой дом, здание, соору-

жение, а также их отдельные части, в которых они расположены. 

Кроме того, не подлежат государственной регистрации права и их 

отягощения на полезные ископаемые, растения, а также на малые архи-

тектурные формы, временные, некапитальные сооружения, располо-

женные на земельном участке, перемещение которых невозможно без 

их обесценивания и изменения назначения, а также отдельно на соору-

жения, что является принадлежностью главной вещи, или составной ча-

стью вещи, в частности на магистральные и промышленные трубопро-

воды (в том числе газораспределительные сети), автомобильные доро-

ги, электрические сети, магистральные тепловые сети, сети связи, желе-

знодорожные пути [6]. 
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Согласно ч. 1 ст. 18 Закона Украины «О государственной регистра-

ции прав на недвижимое имущество и их отягощений» государственная 

регистрация прав проводится в следующем порядке: 1) формирование и 

регистрация заявления в базе данных заявлений; 2) принятие докумен-

тов, которые подаются вместе с заявлением о государственной регист-

рации прав, изготовление их электронных копий путем сканирования (в 

случае представления документов в бумажной форме) и размещение их 

в Государственном реестре прав; 3) установление очередности рассмо-

трения заявлений о государственной регистрации прав, поступивших на 

рассмотрение; 4) проверка документов на наличие оснований для прио-

становления рассмотрения заявления о государственной регистрации 

прав, остановки государственной регистрации прав и принятия соответс-

твующих решений; 5) принятие решения о государственной регистрации 

прав или об отказе в такой регистрации; 6) открытие (закрытие) раздела 

в Государственном реестре прав и / или внесения в Государственный 

реестр прав сведений о вещных правах на недвижимое имущество и их 

обременения, об объектах и субъектах этих прав; 7) формирование ин-

формации из Государственного реестра прав для дальнейшего исполь-

зования заявителем; 8) выдача документов по результатам рассмотре-

ния заявлений в сфере государственной регистрации прав [6]. 

В специализированной литературе отмечается, что одной из глав-

ных проблем регистрации прав на недвижимое имущество в Украине 

является то, что на сегодня фактически отсутствует целостная автома-

тизированная система регистрации прав на недвижимое имущество [5]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что системный под-

ход к этому процессу отсутствует, имеется разрозненность автоматизи-

рованных баз данных, администрируемых разными субъектами. Так, су-

ществуют определенные недостатки и неточности, которые требуют 

своего решения и совершенствования. 
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Таким образом, на практике могут возникать проблемные вопросы, 

связанные прежде всего с реализацией права собственности на недви-

жимое имущество. В связи с этим социальная направленность политики 

государства должна быть направлена на разработку механизма эффек-

тивной и целостной автоматизированной системы регистрации прав на 

недвижимое имущество. 

Право собственности на недвижимое имущество занимает ведущее 

место в системе прав и свобод человека и гражданина. Его надлежащее 

обеспечение и реализация является фактором укрепления и утвержде-

ния Украины как суверенного, независимого, демократического, социа-

льного и правового государства, а также важным элементом политичес-

кого, экономического, социального, культурного и иного прогресса обще-

ства. Поэтому одной из главных целей правовой науки является опре-

деление особенностей правового регулирования отношений собствен-

ности в условиях рыночной экономики. Безусловно, в условиях форми-

рования в Украине гражданского общества важным является создание 

условий для эффективной реализации прав собственности на недвижи-

мое имущество. 
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УДК 347 

ПЛАГІАТ В СТУДЕНТСЬКИХ РОБОТАХ: ПРИЧИНИ ПОЯВИ ТА 

МЕТОДИ БОРОТЬБИ 

Автор: Лучинкіна К. О., студентка ІV курсу спеціальності «Правознав-

ство», Національний університет кораблебудування імені адмірала 

Макарова, м. Миколаїв 

 

Роберт Харріс казав: «Студенти – це природні економісти» (у розу-

мінні шукачів найпростіших шляхів вирішення проблем) [1].  

З цими словами важко не погодитись. В останні роки, з поширенням 

різних Інтернет-сайтів, проблема «крадіжки» результатів розумової дія-

льності студентами вищих навчальних закладів для написання власних 

робіт стає неприпустимо масштабною і вражає зухвалістю скоєння. Да-

ний вид «крадіжки» законодавством України визначено як «плагіат».  

Законом України «Про авторське право і суміжні права» плагіат рег-

ламентується як оприлюднення (опублікування), повністю або частково, 

чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору [2]. У слов-

нику Ожегова плагіатом названа видача чужого твору за власний чи не-

законне опублікування чужого твору під своїм ім’ям; літературне викра-

дення [3]. Г. О. Ульянова визначає, що «плагіат як юридична категорія є 



 

 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ -  2016 

VIII  ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

  
 

93 

зловживанням права на свободу інтелектуальної, творчої діяльності та 

передбачає цілеспрямоване привласнення авторства на чужі об’єкти 

права інтелектуальної власності з метою отримання економічного, соціа-

льного, наукового результату, яке здійснюється з усвідомленням можли-

вості настання негативних наслідків для третіх осіб» [4].  

На основі статистики відомих систем антиплагіату, до 70% студент-

ських робіт списано з Інтернет-сторінок без посилання на джерела. У 

мережі існує близько 1500 англомовних і близько 3000 україно- і російсь-

комовних сайтів, які за невелику суму (або безкоштовно) пропонують 

реферати, курсові роботи та дипломні проекти. На час сесій популяр-

ність таких сайтів становить близько 6,5 млн. відвідувань у день [5]. 

Основними причинами вчинення плагіату студентами, за словами 

Є.Б. Артамонова, є: бажання студентів зробити роботу нашвидкуруч, 

щоб займатися власними справами; нехватка часу у студентів; незаціка-

вленість студентів у вивченні предмету (що набуває найбільшого поши-

рення при вивчанні загальних чи неспеціалізованих дисциплін) [5]. Д.І 

Свєтлічна додає до наведеного, що причинами також можуть бути: від-

сутність взагалі перевірки на плагіат (практично в кожному вузі кажуть 

про цю перевірку, але ніхто нею не займається, оскільки за цей вид дія-

льності немає ніякого заохочення викладачам); більшість робіт перевіря-

ється викладачами методом перегляду змісту, прочитується він повністю 

в рідкісних випадках (це пояснюється тим, що у викладача немає такої 

кількості вільного часу для перечитування кожної роботи з великою кіль-

кістю сторінок); відпрацювання рефератами (як правило, відпрацювань 

багато, через це друкується велика кількість рефератів, які викладач не в 

змозі прочитати, що дає можливість кільком студентам здавати абсолю-

тно ідентичні роботи); звичка, адже плагіат починається зі школи. Д.І. 

Свєтлічна виділяє такі методи боротьби з плагіатом студентів, як: вве-

дення певної кількості рефератів, які повинен і може написати студент 
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самостійно лише з профільних предметів, щоб всі ці реферати були вза-

ємопов'язані і розвивали його пізнання саме в тій галузі, яку він обрав 

для навчання, а в подальшому і для роботи; введення певних санкцій за 

плагіат (наприклад, за завантажений з Інтернету реферат пишеться 2 

нових реферати рукописним текстом; недопуск до іспиту; якщо у вузі діє 

система «автоматів», то за плагіат можна карати позбавленням можли-

вості отримати автоматом залік, а в разі, якщо такої можливості немає – 

недопуском до іспиту); слід уникати введення рефератів як способу відп-

рацювання за прогули або інші простої [6]. На мою думку, дані методи 

будуть дієвими у боротьбі з плагіатом у студентських роботах. 

Також слід зазначити, що відповідно до Закону України «Про вищу 

освіту» здобувачі освіти можуть бути визнані суб’єктами академічного 

плагіату у випадку цього допущення у наукових роботах [7]. При цьому, в 

законі не визначені санкції щодо даних дій.  

В даний час створюються і діють багато різноманітних автоматизо-

ваних систем для боротьби з плагіатом. Але, виходячи з власного досві-

ду, такі системи є вкрай неякісними. Чесно, самостійно пишучи якусь на-

укову чи навчальну роботу, можна наштовхнутися на те, що твоя власна 

робота є плагіатом. Отже, на мою думку, в межах України необхідно 

створити єдину автоматизовану систему боротьби з плагіатом, яка була 

б універсальним об’єктивним покажчиком діяльності студентів. 
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УДК 347 

МОДЕЛЬНИЙ СТАТУТ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 

Автор: Станіславчук З. П., студентка ІV курсу спеціальності «Правоз-

навство», Національний університет кораблебудування імені адмірала 

Макарова, м. Миколаїв 

 

Концепція модельного статуту знаходить свої корені у англійському 

корпоративному праві, адже за законодавством Великої  Британії ще з 

1856 року компанія може при реєстрації не подавати індивідуальний ста-

тут, а заявити про дію щодо неї модельного статуту – статуту, затвер-

дженого підзаконним нормативним актом уповноваженого державного 

органу. 
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В Україні ідея запровадження модельних статутів вперше була 

сформульована в Концепції розвитку корпоративного законодавства 

України на 2007 – 2010 роки, розробленою Оленою Кібенко та затвер-

дженою Комітетом корпоративного права Асоціації правників України. 

Втім лише у 2011 році ідея модельних статутів була втілена у життя - За-

коном України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо запровадження принципу державної реєстрації юридичних осіб на 

підставі модельного статуту» від 21 квітня 2011 року N 3262-VI. Законо-

давчим актом внесено до Цивільного та Господарського кодексів 

України, законів "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань", "Про господарські това-

риства", "Про акціонерні товариства" зміни, згідно з якими дозволяється 

створення юридичної особи на підставі модельного статуту, що 

пов‘язано з необхідністю спрощення процедури їх державної реєстрації, 

а також зменшення відповідних матеріальних витрат засновників юри-

дичних осіб. 

Метою дослідження є вивчення та ознайомлення з  питанням до-

статності нормативного регулювання, практичного застосування, перева-

ги та недоліки застосування модельного статуту. 

Наразі, існує тільки один модельний статут, який був затверджений 

Постановою Кабінету Міністрів від 16.11.2011 р. № 1182 — це Модель-

ний статут товариства з обмеженою відповідальністю. На сьогодні това-

риства з обмеженою відповідальністю є найпопулярнішою формою ве-

дення бізнесу та найпродуктивнішою, адже саме ці підприємства ство-

рюють більшу частину ВВП країни. Юридичні особи, які мають ор-

ганізаційно-правову форму товариства з обмеженою відповідальністю 

становлять кількісно близько півмільйона та складають близька 50-ти 

відсотків від загальної кількості зареєстрованих в нашій країні юридичних 

осіб. 
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На перший погляд дуже дивно (принаймні з юридичної точки зору), 

що в Україні не відбувається широкого запровадження принципу дер-

жавної реєстрації юридичних осіб на підставі модельного статуту. 

Реєстрація юридичної особи по модельному статуту має ряд значних пе-

реваг. Серед них, перш за все, відсутність необхідності витрачати час та 

кошти на складання установчого документа. Крім того, модельний статут 

неможливо підробити, його не потрібно подавати для реєстрації, не по-

трібно нотаріально завіряти підписи засновників на ньому , не потрібно 

підписувати (посвідчувати підписи нотаріально) нову редакцію (зміни) 

статуту в разі зміни адреси, складу учасників, розміру статутного капіта-

лу, видів діяльності, найменування та внесення інших змін до статуту. 

Також не потрібно враховувати всі вимоги законодавства до змісту уста-

новчих документів; не потрібно засвідчувати нотаріальну копію статуту 

для відкриття банківського рахунку тощо. Для реєстрації нового това-

риства з обмеженою відповідальністю із використанням модельного ста-

туту достатньо лише послатися в рішенні про заснування товариства за 

домовленістю засновників, долучитися до модельного статуту та зазна-

чити про це в реєстраційній картці. 

Для існуючих вже товариств з обмеженою відповідальністю законо-

давець також передбачив можливість відмовитися від індивідуального 

статуту та долучитися до модельного. Для переходу юридичної особи до 

діяльністі на підставі модельного статуту необхідно лише надати дер-

жавному реєстратору:  

1) рішення учасників товариства про перехід на модельний статут;  

2) реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну 

особу з відповідною відміткою;  

3) примірник оригіналу статуту для проставлення штампу про те, що 

юридична особа з відповідної дати провадить діяльність на підставі мо-

дельного статуту. 
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Датою провадження діяльності юридичною особою на підставі мо-

дельного статуту буде вважатися дата внесення відповідного запису до 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців.  

Отже, зважаючи на вищезазначене, схема діяльності на підставі мо-

дельного статуту може бути вигідною для невеликих ТОВ з мінімальною 

кількістю «дружніх» учасників. Однак у випадку великої кількості учас-

ників, затвердження індивідуального статуту буде більш доцільним, адже 

в ньому можливо буде закріпити всі особливості того чи іншого бізнесу, 

мети діяльності, внесків учасників та розподілу майна, порядку виходу з 

ТОВ та прийняття рішень ТОВ. Крім того, необхідно враховувати, що 

правильно складений індивідуальний статут ТОВ дозволить мінімізувати 

непередбачуваність вирішення конфліктів. Введення модельного статуту 

в цілому оцінюється як позитивне, але його ще потрібно реалізувати і ор-

ганізувати процес. 
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Важной особенностью развития белорусского общества на 

современном этапе выступает постоянный рост количества религиозных 

организаций на фоне ослабления регулятивного влияния религии на 

разные стороны социальной жизни. Кроме того, в Республике Беларусь 

за последние десятилетия приобрело положительную динамику не 

только создание религиозных организаций традиционных конфессий, но 

и появление новых объединений верующих, которые имеют отличные от 

закрепленных в белорусском законодательстве принципы внутреннего 

строения, специфическое представление об участии религиозных 

организаций в гражданском обороте и разный опыт взаимодействия с 

органами государственной власти. Данные факторы актуализируют 

необходимость четко фиксировать статус субъектов религиозной 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1182-2011-%D0%BF
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деятельности в целях сохранения межконфессионального мира и 

оптимизации государственно-конфессиональных отношений, что, в свою 

очередь, требует проведения детальной теоретической разработки 

понятия религиозной организации как юридического лица на новом 

методологическом уровне, а также формулирования предложений по 

совершенствованию соответствующей  правовой базы. 

Законодательная практика в сфере регулирования деятельности 

религиозных организаций нашла свое отражение в работах таких 

белорусских ученых как С.А. Калинин  [1], Л.Е. Земляков  [2], российских 

– С.В. Иванченко  [3], Н.В. Володина [4], Т.В. Сойфер [5], украинских – 

Бардашевич Н.А. [6], Кривенко Ю.В. [7], Ярмол Л.В. [8], казахских – 

Алимов С.В. [9] и многих других. Вышеперечисленные авторы внесли 

большой вклад в изучение общеправовых теоретико-методологических 

проблем в рассматриваемой сфере. Также внимание исследователей 

было обращено и на проблемы адекватного закрепления понятия 

религиозной организации в национальных нормативных правовых актах. 

На современном этапе разрешение следующих вопросов, 

связанных с закреплением в действующем законодательстве 

Республики Беларусь понятия религиозной организации, 

представляется наиболее актуальным.  

Во-первых, по мнению автора, формулировка нормы, закрепленной 

в ч. 1 п. 3 ст. 46 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК 

Республики Беларусь), приведена некорректно: «Некоммерческие 

организации могут создаваться в виде потребительских кооперативов, 

общественных и религиозных организаций, финансируемых 

собственниками учреждений, благотворительных и иных фондов». В 

данном контексте словосочетание «финансируемых собственниками 

учреждений» а) создает двусмысленность; б) дублирует нормы части 1 

пункта 1 статьи 120 ГК Республики Беларусь, в которой и так говорится о 
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том, что учреждения создаются и финансируются полностью или 

частично собственниками. Поэтому указание на финансирование в ч. 1 

п. 3 ст. 46 ГК Республики Беларусь является лишним, нарушает логику 

данной нормы и требует приведения ее формулировки в соответствие с 

общими требованиями и положениями иных нормативных правовых 

актов.  

Во-вторых, спорным является и вопрос о целесообразности за-

крепления в п. 1 ст.  117 ГК Республики Беларусь единого определения 

для общественных и религиозных организаций (объединений): «Обще-

ственными и религиозными организациями (объединениями) признают-

ся добровольные объединения граждан, в установленном законода-

тельством порядке объединившихся на основе общности их интересов 

для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребно-

стей». 

ГК РФ ранее также содержал единое определение для этих двух ви-

дов некоммерческих организаций, что давало основание, как отмечает 

Т.В. Сойфер, полагать, что религиозные организации являются разно-

видностью общественных объединений [5, с. 1408]. Однако российский 

законодатель в 2014 году изменил положения ГК РФ относительно 

правового положения некоммерческих организаций, а именно в п. 3 

ст. 50 «Коммерческие и некоммерческие организации» закрепил закры-

тый перечень организационно-правовых форм некоммерческих органи-

заций, который на сегодняшний день включает как общественные 

(абз. 2), так и религиозные организации (абз. 10).  

Гражданский кодекс Украины (далее – ГК Украины) вообще не 

закрепляет таких понятий, как «общественная организация» и 

«религиозная организация», а только фиксирует деление всех 

юридических лиц на лиц публичного и частного права (ч. 1 п. 2 ст. 81). 

Кривенко Ю.В. предлагает дополнить ГК Украины статьей 85-1 «Церковь 
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и религиозные организации», которую изложить в следующей редакции: 

«Церковь есть самостоятельный субъект гражданских правоотношений и 

наделена статусом юридического лица. Религиозные организации – это 

система разных видов организационно оформленных религиозных 

объединений, которые имеют  руководящие и исполнительные органы, 

четкую структуру, которая обеспечивается содержанием религиозной 

парадигмы и культа. Религиозные организации наделены статусом 

юридического лица» [9, с. 12]. Однако, по нашему мнению, в это, во-

первых, нарушит структуру кодекса и потребует его дополнения 

статьями, раскрывающими понятия всех иных организационно-правовых 

форм юридических лиц; а, во-вторых, в предложенной Кривенко Ю.В. 

формулировке отсутствуют признаки церкви как юридического лица, а 

понятие религиозной организации оказывается вторичным от термина 

«религиозное объединение», которое в ГК Украины нормативно не 

определено. 

Гражданский кодекс Республики Казахстан разграничивает понятие 

общественных и религиозных объединений, закрепляя для каждого из 

них самостоятельные признаки. Так, общественными объединениями 

признаются объединения граждан, созданные на добровольной основе 

для достижения ими общих целей, не противоречащих законодательству 

(п. 1 ст. 106), а религиозные объединения – это добровольные объеди-

нения граждан, в установленном законодательными актами порядке 

объединившиеся на основе общности их интересов для удовлетворения 

духовных потребностей (п. 1 ст. 109). Однако, как отмечает С.В. Алимов, 

отличия между общественными и религиозными организациями заклю-

чаются не только в разности целей. Религиозные объединения, по сути, 

представляют собой альтернативную государству управленческую си-

стему – у них присутствуют собственные органы управления, норматив-

ная система, судебные органы, свои своды правил, структуры, которые 
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следят за соблюдением этих правил и наказывают за их неисполнение. 

У любого общественного объединения, указывает исследователь, также 

есть органы управления, но органы управления религиозных объедине-

ний в большей степени зависят от государственных установлений [9].  

Следует согласиться и с мнением С.В. Алимова о том, что неправильно 

сводить все религиозные объединения лишь к добровольным объеди-

нениям граждан. Существуют многозвенные религиозные объединения, 

которые могут являться объединением уже существующих религиозных 

объединений (например, протестантские союзы) либо созданными свер-

ху структурами (епархии РПЦ или Римско-Католической Церкви). Дей-

ствующие религиозные объединения, как отмечает исследователь, даже 

по существующему законодательству могут создавать так называемые 

религиозные учреждения (духовные учебные заведения, монастыри, 

миссии), то есть также далеко не объединения граждан [9]. 

Поэтому мнение о нецелесообразности существования религиозной 

организации в качестве самостоятельной организационно-правовой 

формы юридического лица и необходимости ее рассмотрения в 

качестве разновидности общественной организации не представляется 

достаточно обоснованным. Кроме того, как справедливо отмечают 

С.А. Калинин и Л.Е. Земляков, особый статус религиозных организаций 

задан значимостью их социальной роли в жизни современного 

белорусского общества (и главным образом это касается БПЦ) [1−2], 

что, соответственно, определяет и особый порядок правового 

регулирования их деятельности на современном этапе.  

На основании вышеизложенного представляется необходимым 

внесение следующих изменений и дополнений в действующее 

законодательство Республики Беларусь: 

1) скорректировать формулировку ч. 1 п. 3 ст. 46 ГК Республики 

Беларусь следующим образом: «Юридические лица, являющиеся 
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некоммерческими организациями, могут создаваться в форме 

потребительских кооперативов, учреждений, благотворительных и иных 

фондов, общественных и религиозных организаций (объединений), а 

также в других формах, предусмотренных законодательными актами. 

Финансирование некоммерческих организаций осуществляется в 

порядке, установленном законодательством»; 

2) закрепить в ч. 1 ст. 117 ГК Республики Беларусь следующее 

понятие религиозной организации: «Религиозными организациями 

признаются добровольные объединения граждан, которые в 

установленном законодательством порядке объединились на основе 

общности их интересов для удовлетворения религиозных потребностей 

(религиозные общины), а также объединения религиозных общин (рели-

гиозные объединения) и создаваемые ими организации: религиозные 

центры (централизованные религиозные организации), монастыри и 

монашеские общины, братства и сестричества, религиозные миссии, 

духовные учебные заведения, религиозно-общественные объединения». 
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УДК 347.9 

ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС В ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВАХ 

Автор: Філіппських М.О., ст. викладач кафедри правознавства, 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова; 

Білий В.М., засновник Благодійної організації «Миколаївський фонд 

«Добро»  

 

У країнах СНД правове регулювання цивільного судочинства мало 

загальну основу, на якій побудовано і цивільне судочинство України, за 

незначними відмінностями, зумовленими особливостями державного 

будівництва. 

В інших іноземних державах, цивільний процес є однією з форм 

реалізації в установленому порядку судової влади, як важливої функції 

управління державою, спрямованої на охорону прав та інтересів суб'єктів 

матеріально-правових відносин, шляхом розгляду судами справ із 

спірних правовідносин, постановлення ними рішень та їх виконання 

іншими органами влади, підконтрольними суду. Така діяльність 

провадиться в процесуальних формах, додержання яких є обов'язковим 

для суду і учасників процесу. В окремих державах процесуальна форма 

характеризується певними особливостями, але має спільну мету — 

забезпечення примусового здійснення цивільного матеріального права і 

захист — у випадках його порушення чи оспорювання. 

Цивільний процес як термінологічна юридична категорія включає до 

свого змісту і цивільне процесуальне право як самостійну галузь системи 

внутрішнього права, що складається із сукупності правових норм та 

інститутів, які визначають діяльність судових органів по розгляду і 

вирішенню цивільних справ, підпорядковану судові діяльність учасників 

процесу і органів держави, котрі примусово виконують рішення суду. 
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У більшості іноземних держав джерелами цивільного 

процесуального права виступають ЦПК або відповідні їм за змістом 

закони. У Франції — ЦПК 1806 р. (нова редакція 1976 p.), який був 

прийнятий повністю чи зі змінами Бельгією, Голландією, Італією, 

Іспанією, Португалією та ін. В Англії діють: Закон про цивільне 

судочинство 1997 p., Правила цивільного судочинства 1998 р. У США — 

Федеральні Правила цивільного процесу, Правила провадження справ у 

Верховному суді США (1990), в штатах — кодекси. 

Норми цивільного процесу Франції, Англії, США поширюють свою 

дію й на іноземців (фізичних і юридичних осіб), які за загальними 

правилами мають право вільного доступу до судів, у країні їх 

перебування, як сторони — позивач і відповідач. В Англії і США суди 

можуть розглядати також справи тільки між іноземцями. 

У Франції при відсутності відповідних міжнародних угод іноземці 

можуть пред'являти тільки позови до відповідачів-французів, а не до 

іноземців Виняток становлять справи по спорах між іноземцями з 

приводу нерухомого майна, що знаходиться у Франції; виконання у 

Франції іноземного судового рішення, торгових угод, спадкоємства, яке 

відкрилося у Франції, допущених у Франції правопорушень та ін. Отже, 

Цивільний процесуальний кодекс Франції діє лише в окремих випадках 

при розгляді справ між іноземцями. Від іноземців вимагається надання 

забезпечення на сплату відповідачеві зазнаних ним судових витрат і 

відшкодування шкоди в разі, коли позивачеві-іноземцю буде відмовлено 

в позові. 

За правилами цивільного процесу Англії надання забезпечення не 

вимагається, але якщо позивач проживає за кордоном, суд може 

вимагати від нього надання забезпечення для оплати судових витрат 

відповідачеві, який проживає в Англії. 



 

 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ -  2016 

VIII  ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

  
 

108 

В суді Франції позов може бути пред'явлений кожним французом і 

французькою юридичною особою в національному суді до відповідача-

іноземця, в тому числі й до іноземної юридичної особи, які не 

перебувають у Франції. 

В США позов до іноземця може бути пред'явлений у будь-якому 

районному суді, на території діяльності якого можна розшукати іноземця 

і вручити йому судову повістку про виклик до суду. 

Слухання справ у відкритих судових засіданнях, газетні звіти про 

судові процеси й інші прояви гласності, розглядаються в іноземних 

країнах, як важливі складові демократії. 
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СТАБІЛЬНІСТЬ І ДИНАМІЗМ ЯК ОСНОВНІ ЯКІСНІ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТАТУСУ 

УЧАСНИКІВ ПРОЦЕСУ 

Автор: Степанова Т.В., канд. юрид. наук, докторант, професор кафе-

дри адміністративного та господарського права, Одеський національ-

ний університет імені І.І.Мечникова, м. Одеса 

 

Проблеми стабільності та динамізму правового регулювання суспі-

льних відносин досліджувалися багатьма авторами різних галузей пра-

вових та інших наук. Як вірно зазначає І.Суходубова, стабільність і дина-

мізм є якісними характеристиками законодавства, які походять від відпо-

відних невід’ємних властивостей системи права. І наразі всі науковці од-

ностайно погоджуються з тим, що законодавство будь-якої країни прагне 

як до стабільності, так і до динамічності (динамізму), оскільки існує пос-

тійна потреба у його пристосуванні до змінюваних потреб суспільного 

життя [1, c.330]. 

Проблема пошуку рівноваги вказаних якісних характеристик не 

оминає і процесуальне право. Учасники будь-якого процесу при вступі у 

справу та в ході її розгляду завжди враховують ті права та можливості, 

які надає їм відповідне процесуальне законодаство. І лише оцінивши 

свої «можливості» в процесі, особа вступає у справу. 

Зокрема, відповідно до статті 2 Господарського процесуального ко-

дексу України (далі – ГПК України) прокурор, який звертається до госпо-

дарського суду в інтересах держави, в позовній заяві самостійно визна-

чає, в чому полягає порушення інтересів держави, та обґрунтовує необ-

хідність їх захисту, а також вказує орган, уповноважений державою здій-

снювати відповідні функції у спірних відносинах. У разі відсутності такого 

органу або відсутності у нього повноважень щодо звернення до госпо-
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дарського суду прокурор зазначає про це в позовній заяві. Крім того, 

прокурор, який звертається до господарського суду в інтересах держави, 

повинен обґрунтувати наявність підстав для здійснення представництва 

інтересів держави в суді, передбачених частиною третьою статті 25 За-

кону України «Про прокуратуру». Для представництва інтересів громадя-

нина в господарському суді прокурор відповідно до статті 29 ГПК України 

також повинен надати документи, що підтверджують недосягнення пов-

ноліття, недієздатність або обмежену дієздатність відповідного громадя-

нина, а крім того – також письмову згоду законного представника або ор-

гану, якому законом надано право захищати права, свободи та інтереси 

відповідної особи, на здійснення представництва. Невиконання прокуро-

ром вимог щодо надання господарському суду обґрунтування наявності 

підстав для здійснення представництва інтересів громадянина або дер-

жави в господарському суді має наслідком повернення поданої ним по-

зовної заяви (заяви, скарги) [2]. 

Таким чином, прокурор до подачі позовної заяви повинен здійснити 

аналітичну та систематизуючу роботу для прийняття рішення про мож-

ливість взяти участь у справі. Слід зауважити, що, зокрема, відносно по-

вноважень прокуратури спостерігається постійне звуження та обмеження 

можливостей (підстав) вступу такого учасника до справи, що не можна 

визнати виправданим. 

Останні законодавчі акти щодо реформування адвокатури також 

суттєво змінять найближчим часом правила участі у справах представ-

ників сторін і третіх осіб, що не є адвокатами. І суб'єкти господарювання 

та навіть державні органи, що мають у своїй структурі юридичні відділи, 

повинні враховувати їх при подальшому плануванні претензійно-позовної 

роботи. 

Вказані приклади наявно підтверджують необхідність орієнтації в 

законотворчому процесі не тільки на динамізм, але й на стабільність сус-

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1697-18/paran233#n233
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пільних відносин. Постійне реформування різноманітних правових інсти-

тутів, що спостерігається останнім часом в нашій державі, не стабілізує, 

а навпаки, розхитує систему, що створювалася та отточувала механізми 

роботи роками. А досвід не слід скидати з важелів, оцінюючи систему 

лише поверхнево, по резонансних справах. 

Саме тому вважаємо, що настав час припинити численні експери-

менти з реформування судової, поліцейської та інших систем і надати 

можливість системі в ході роботи виявити недоліки, які необхідно усуну-

ти, та позитивні аспекти, які потрібно розвивати в подальшому.  

Необхідно памятати, що стабільність закону в широкому розумінні 

визначається як такий його стан, коли: а) в ньому адекватно вирішені за-

вдання регулювання суспільних відносин; б) він відповідає стратегії роз-

витку даної галузі законодавства; в) до закону вносяться зміни, які не по-

рушують загальну стратегію розвитку законодавства [3, c.76-78]. Тому рі-

зкі кроки без чіткої стратегії практично не мають шансу на ефективну ре-

алізацію. 

Практика вказує, що законодавство є стабільним та ефективним, 

якщо впродовж більш-менш тривалого часу його застосування воно до-

вело можливість впоратися з різними ситуаціями та трасформаційними 

процесами у суспільстві. Крім того, доцільним видається не однобічне 

подання засобами масової інформації та зацікавленими особами інфор-

мації про доцільність тих чи інших кроків щодо змін в законодавстві, а 

глибока соціологічна та психологічна робота з основними учасниками 

процесу (позивачем та відповідачем), які безпосередньо і в першу чергу 

зацікавлені в наданні найбільшого кола можливостей щодо захисту їх 

прав та законних інтересів. З урахуванням результатів таких досліджень 

доречним видається проведення пілотного проекту в одній або декількох 

областях України. І тільки після отримання позитивних результатів та їх 

системного і глибокого аналізу можливо внесення змін до законодавства 



 

 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ -  2016 

VIII  ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

  
 

112 

України. В протилежному випадку ми отримаємо не реформування, а за-

непад основних державоутворюючих систем, якими є суди та правоохо-

ронні органи. 

З урахуваням вищевказаного доцільним видається обов'язкове 

врахування якісних характеристик стабільності і динамізму при правово-

му регулювання статусу учасників процесу. 

Література: 
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06.11.1991 р. № 1798-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – 

№ 6. – Ст. 56. 

3. Монастирський Д. А. Стабільність закону: поняття, сутність та 

фактори забезпечення : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 – теорія та іс-

торія держави і права; історія політичних і правових учень / Д. А. Монас-

тирський. – К., 2009. – 199 с. 

 

УДК 34 

РОДИННІ ЗВ’ЯЗКИ ЯК ПІДСТАВА ДЛЯ ВІДВОДУ 

Автор: Смирнова Ю.О., аспірантка кафедри адміністративного та го-

сподарського права, Одеський національний університет імені І.І. Меч-

никова, м. Одеса 

 

Відповідно до ч. 1 ст. 20 Господарського процесуального кодексу 

України (далі – ГПК України) однією із підстав, за якими суддя не може 

брати участі в розгляді справи і підлягає відводу (самовідводу), є факт, 

що він є родичем осіб, які беруть участь у судовому процесі.  
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Вказане положення слід застосовувати і до випадку розгляду справи 

колегією. Тобто, у складі колегії суддів, що здійснює розгляд справи, не 

можуть бути особи, які є родичами між собою. 

Слід зауважити, що вказана обставина є підставою для відводу і ві-

дносно судового експерта: відповідно до ч. 6 ст. 31 ГПК України сторони і 

прокурор мають право заявити відвід судовому експерту, якщо він є ро-

дичем осіб, які беруть участь в судовому процесі. 

При цьому поняття «родич», «родинні зв’язки» або інші суміжні по-

няття не визначені в ГПК України. Кодекс не конкретизує і ступеню бли-

зькості родинних стосунків. Отже, будь-який родинний зв'язок є підста-

вою для відводу. 

Склад родичів та осіб, що перебувають у сімейних стосунках, визна-

чається нормами Сімейного кодексу України.  

За науково-практичним коментарем до ГПК України до таких осіб 

належать батьки, подружжя, брати, сестри, діти, а також батьки, брати, 

сестри і діти подружжя, усиновителі чи усиновлені, опікуни чи піклуваль-

ники [1]. Тобто йдеться не лише про близьких родичів (батьки, діти то-

що), а й про подружжя (хоча вони не є родичами між собою), а також про 

будь-яку спорідненість (наприклад, дядько, тітка, мачуха, вітчим, племін-

ники тощо). Варто наголосити на тому, що через те, що в ГПК України 

немає переліку таких осіб, тому підставою для відводу є також відносини 

свояцтва. 

На відміну від ГПК України, в абз. 1 ч. 1 ст. 3 Кримінального проце-

суального кодексу України близькими родичами та членами сім’ї названі 

чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, пад-

черка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, 

правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклуваль-

ник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які 

спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права 
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та обов’язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебу-

вають у шлюбі. 

З одного боку, на відміну від ГПК України, в КПК України такий пере-

лік є вичерпним, з іншого – він значно ширший, ніж зараз визнається 

практикою господарських судів. 

Вичерпним перелік є і в Кодексі адміністративного судочинства Укра-

їни. Зокрема, п. 3 ч. 1 ст. 27 до них віднесені: чоловік, дружина, батько, 

мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, 

баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, 

член сім'ї або близький родич цих осіб.  

Проте, на відміну від господарського процесу, за нормами КАС Укра-

їни в адміністративній справі суддя підлягає відводу, якщо він є членом 

сім'ї або близьким родичем. Аналогічно врегульовано вказане питання і в 

Цивільному процесуальному кодексі України, згідно зі ст. 20 якого пере-

лік осіб ідентичний переліку, визначеному в Кодексі адміністративного 

судочинства України. А отже, перелік осіб вужчий, ніж в господарському 

процесі. 

Вважаємо, що родинні зв’язки з даного переліку є підставою також в 

розумінні ГПК України. Але не вичерпно, оскільки ГПК України не встано-

влює обмежень щодо ступеня спорідненості, то відведеними можуть бу-

ти будь-які родичі. Щодо кумівства та інших форм соціальної спорідне-

ності осіб, то вказане не має правового значення та не може бути підста-

вою для відводу. Водночас вказана обставина підпадає під ознаки інших 

обставин, що викликають сумнів в об'єктивності та неупередженості суд-

ді, тому можуть бути самостійною підставою для відводу судді. Зазначе-

на позиція підтверджена думкою авторів науково-практичного коментаря 

до Господарського процесуального кодексу України. 

Цікавим розширенням даної підстави відводу є позиція КПК України. 

Слідчий суддя, суддя або присяжний не має права брати участь у кон-
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кретному провадженні також тоді, коли інтереси однієї зі сторін пред-

ставляє захисник чи представник, який є його родичем або членом сім'ї: 

за науково-практичним коментарем до КПК України встановлення такого 

факту є підставою для відводу і не потребує доведення. 

Також цікавим доповненням до даної підстави є виокремлена підс-

тава відводу: «якщо він особисто, його близькі родичі чи члени його сім’ї 

заінтересовані в результатах провадження», що знайшло своє відобра-

ження у ст. 75 КПК України. Схоже формулювання є підставою для від-

воду експерта згідно з ч. 6 ст.31 ГПК України: «якщо він особисто, прямо 

чи побічно заінтересований в результаті розгляду справи». 

Наявність родинних зв’язків, як і всі інші підстави для відводу, по-

винна бути доведена заявником відводу і викладена в заяві. За можли-

вості докази такого родинного зв’язку додаються до заяви і подаються 

разом із нею. При цьому в заяві необхідно обґрунтовано висловити сум-

ніви в упередженості судді, а також обов’язково факти, що їх підтвер-

джують. 

Якщо є підозра, що суддя перебуває в родинних чи інших близьких 

стосунках з особами, які беруть участь у справі, сторона може здійснити 

відповідний запит до органів прокуратури, отримати результати перевір-

ки й тоді вже заявляти відвід. Необхідність доведення наявності підстав 

для упередженості шляхом отримання доказів є не лише механізмом 

стримання від зловживань та тиску, але і способом упевнення самого за-

явника в обґрунтованості сумнівів. 

Одночасно  слід зауважити, що доведенню не підлягає заінтересо-

ваність судді чи експерта у результатах провадження у зв’язку із родин-

ними зв’язками. Факт наявності заінтересованості презюмується, і дове-

денню підлягає лише факт наявності родинних зв’язків. 



 

 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ -  2016 

VIII  ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

  
 

116 

Підсумовуючи, можна сказати, що родинні зв'язки судді або іншого 

учасника процесу, як підстава для відводу вказаних осіб, не вирішується 

у всіх процесах однаково, що не можна визнати вірним. 

При цьому розширення кола осіб, яким можна заявити відвід за цією 

підставою, видається обґрунтованим та необхідним для неупередженого 

розгляду судових справ. 

Література: 

1. Науково-практичний коментар Господарського процесуального 

кодексу України / за ред. О.І. Харитонової. – К. : Істина, 2008. – 282 с. 

 

УДК 347.9 

ЦИВІЛЬНЕ СУДОЧИНСТВО І ЙОГО СТАДІЇ 

Автор: Князєв В.С., канд. юрид. наук, доцент, голова Миколаївського 

окружного адміністративного суду, доцент кафедри правознавства, 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 

м. Миколаїв 

 

Цивільне судочинство — це врегульований нормами цивільного 

процесуального права порядок провадження в цивільних справах, який 

визначається системою взаємопов'язаних цивільних процесуальних прав 

та обов'язків і цивільних процесуальних дій, якими вони реалізуються їх 

суб'єктами — судом і учасниками процесу. 

Завданням цивільного судочинства є охорона прав та законних інте-

ресів фізичних, юридичних осіб, держави шляхом всебічного розгляду та 

вирішення цивільних справ у повній відповідності з чинним законодав-

ством . 

Законодавство про цивільне судочинство встановлює єдиний поря-

док розгляду цивільних справ, об'єднаних за матеріальними ознаками в 

три види: 
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позовного провадження — у спорах, що виникають з цивільних, 

сімейних, трудових, кооперативних правовідносин ; 

провадження у справах, що виникають з адміністративно-правових 

відносин (точніше — з конституційних, адміністративних, фінансових). 

Суд розглядає й інші справи, що виникають з адміністративно-правових 

відносин, віднесених законом до їх компетенції; 

окремого провадження — у справах про визнання громадянина об-

межено дієздатним чи недієздатним; про визнання громадянина безвісно 

відсутнім або оголошення його померлим; встановлення неправильності 

запису в актах громадянського стану; встановлення фактів, що мають 

юридичне значення; встановлення прав на втрачені цінні папери на 

пред'явника; про оскарження нотаріальних дій або відмови в їх вчиненні; 

про усиновлення дітей, які проживають на території України, громадяна-

ми України та іноземними громадянами. 

Справи позовного провадження характеризуються наявністю двох 

сторін з протилежними інтересами і спірністю їх майнових та особистих 

немайнових правовідносин, які передаються на розгляд суду. 

Цивільне судочинство складається з окремих частин або стадій, які 

характеризуються сукупністю процесуальних правовідносин і дій, об'єд-

наних найближчою метою. Першою є порушення цивільної справи в суді 

за заявою заінтересованої особи, другою — підготовка справи до судо-

вого розгляду, третьою — судовий розгляд — розгляд і вирішення спра-

ви в судовому засіданні, четвертою — апеляційне оскарження і перевірка 

рішень, ухвал суду першої інстанції; п'ятою — касаційне оскарження і пе-

ревірка рішень, ухвал суду першої і апеляційної інстанції; шостою — пе-

регляд рішень, ухвал, що набрали законної сили, у зв'язку з нововиявле-

ними та винятковими обставинами; сьомою — звернення судового 

рішення до виконання. 



 

 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ -  2016 

VIII  ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

  
 

118 

Перші три стадії охоплюють провадження в суді першої інстанції, а 

кожна наступна — єдине провадження у вищестоящому суді або у звер-

ненні до виконання.  

Цивільне судочинство — процесуальний порядок (форма) здійснен-

ня правосуддя в цивільних справах, захисту порушених або оспорюваних 

прав і охоронюваних законом інтересів. У великій за обсягом і складній 

за змістом діяльності можна виявити три частини або стадії: розгляд і 

вирішення справи по суті, перевірка законності і обґрунтованості поста-

новленого по ній рішення, звернення рішення до виконання. Разом з цим 

завдання цивільного судочинства по захисту прав і охоронюваних зако-

ном інтересів будуть реалізовані тоді, коли суд постановить у справі за-

конне і обґрунтоване рішення.  
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УДК 34 

ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ПОНЯТЬ 

КОРПОРАТИВНОГО ВКЛАДУ, УНІТАРНОГО ВКЛАДУ ТА ВКЛАДУ У 

ПІДПРИЄМСТВО 

Автор: Смітюх А.В., канд. юрид. наук, доцент кафедри адміністратив-

ного та господарського права, Одеський національний університет 

імені І.І.Мечникова, м. Одеса 

 

Існування будь-якого підприємства, у тому числі господарського то-

вариства, починається з того, що його засновники наділяють його певним 

майном, необхідним для діяльності такого підприємства. Це є аксіома-

тичним, банальним твердженням, утім майно, що вноситься учасником, 

не позначається у чинному законодавстві єдиним терміном, отже, за від-

сутності терміну такому майну не атрибутоване певне поняття, яке б су-

проводжувалося визначенням. 

З цього питання у чинному законодавстві конкурують терміни 

«вклад» і «внесок». 

У першій редакції Закону України «Про господарсьі товариства» 

вживалися як термін «вклад» (ст.ст.11, 12, 13, 16, 36, 50-54, 59, 67, 71, 

75-76, 79, 80, 83), так і термін «внесок» (ст.ст.30, 51, 65, 71, 80). Перева-

жне застосування терміну «вклад» вбачається не лише за кількісними 

показниками, але також і з того, що: а) термін «внесок» вживається лише 

у спеціальних положеннях щодо окремих видів господарських товариств, 

але не зустрічається у загальних положеннях; б) у Законі є ст.13 «Вклади 

учасників та засновників товариства», але подібна норма щодо внесків 

відсутня; в) терміни «внесок» і «вклад» застосовуються щодо кожного 

виду товариств, при цьому термін «внесок» вживається щодо кожного 

виду товариств лише один раз, тоді як термін «вклад» – декілька разів 

щодо кожного виду товариств. 
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Розглядаючи характер вживання терміну «внесок» у першій редакції 

Закону України «Про господарські товариства», можна побачити, що цей 

термін є повним синонімом терміну «вклад». Зокрема, у ч.2 ст.51 і ч.1 

ст.80 йдеться про «вклади і додаткові внески» у ТОВ і командитних това-

риствах, тоді як п.«а» ч.1 ст.59 оперує вже категорією «додаткові вкла-

ди» у ТОВ, у ст.30 і ст.65 термін «внесок» з очевидністю має значення 

«вкладу» у розумінні ст.13 Закону. Утім, найбільш наочно синонімічність 

термінів «внесок» і «вклад» репрезентує ч.2 ст.71, згідно з якою «якщо 

при виході учасника з повного товариства це товариство зберігається, то 

учаснику виплачується вартість його внеску відповідно до балансу, скла-

деного на день виходу. На вимогу учасника та за згодою товариства 

вклад може бути повернуто повністю або частково в натуральній формі». 

Подібна термінологічна неохайність, недбалість законодавця дуже 

кидається в очі на наступному прикладі: Законом України від 14.03.95 р. 

№90/95-ВР статтю 13 «Вклади учасників та засновників товариства» За-

кону України «Про господарські товариства» було доповнено частиною 

4, відповідно до якої «фінансовий стан засновників (крім фізичних осіб) 

ВАТ щодо їх спроможності здійснити відповідні внески до статутного фо-

нду повинен був перевірятися аудитором (аудиторською фірмою)». 

У всіх інших чисельних змінах і доповненнях, що вносилися до Зако-

ну України «Про господарські товариства», законодавець використо-

вував термін «вклад». 

Автори ГК України також не були послідовними у використанні 

термінів «внесок» і «вклад»: обидва терміни вживаються як синоніми за 

переваги терміну «вклад». Зокрема, термін «вклад» використовується у 

ст. 80 «Види господарських товариств», у тому числі у визначенні ТДВ (в 

аналогічному визначенні у ст.65 Закону України «Про господарські това-

риства» законодавець використовує термін «внесок»), у ст.82 «Установчі 

документи господарського товариства», у ст.86 «Вклади учасників та за-
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сновників господарського товариства», ст.87 «Статутний капітал та фон-

ди господарського товариства» та ст.88 «Права і обов'язки учасників гос-

подарського товариств». Утім, у деяких нормах ГК України замість 

терміну «вклад» у тому ж значенні використовується термін «внесок», 

зокрема у ст.85 «Власність господарського товариства» законодавець 

зазначає, що господарське товариство є власником майна, переданого 

йому у власність засновниками і учасниками як внески (в аналогічній 

нормі ст.12 Закону України «Про господарські товариства» вживається 

термін «вклад»), у ч.3 самої ст. 86 «Вклади учасників та засновників гос-

подарського товариства» вживається термін «внески», що є калькою з 

розглянутого вище парадоксу ст.13 «Вклади учасників та засновників то-

вариства» Закону України «Про господарські товариства». Також про 

внески засновників йдеться у ст.66 «Майно підприємства», яка встанов-

лює загальні норми щодо всіх видів підприємств. 

ЦК України містить низку норм щодо господарських товариств, які 

співпадають за змістом з положеннями як ГК України, так і Закону 

України «Про господарські товариства». У всіх цих нормах законодавець 

послідовно використовує термін «вклад» (ст.ст.115, 117, 120, 133-135, 

137-140, 142, 144, 148, 151, 155 ЦК України), термін «внесок» щодо гос-

подарських товариств у ЦК України не вживається. Так само термін 

«вклад» використовується для позначення майна, що передається у 

спільну діяльність учасником простого товариства як виду договору про 

спільну діяльність у ст.ст.1130, 1132-1133, 1137-1139 ЦК України. 

Навпаки, у Законі України «Про акціонерні товаритва» законодавець 

послідовно вживає термін «внесок» (ч.4 ст.10 «Установчі збори акціо-

нерного товариства», ч.ч.3,4 ст.15 «Збільшення статутного капіталу») і 

взагалі не використовує термін «вклад». При цьому можна бачити, що у 

Законі України «Про акціонерні товаритва» це поняття не перебуває у 

фокусі уваги, що є цілком природнім, оскільки цей Закон, на відміну від 
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ГК України, ЦК України та Закону України «Про господарські товариства» 

встановлює лише спеціальні норми щодо одного з видів господарських 

товариств. 

Отже, можна бачити, що використовуючи синонімічні терміни 

«вклад» і «внесок», законодавець надає перевагу терміну «вклад», прак-

тика вживання цих термінів для позначення майна, що надається учас-

ником господарському товариству, явно не є рівнозначною, а вживання 

терміну «внесок» у тому самому значенні виглядає як відступлення від 

правила, як певна аномалія і результат недбалості законодавця. 

Таким чином, на нашу думку, слід встановити термінологічну єдність 

у цих відносинах на основі системного застосування саме терміну 

«вклад». 

Утім, слід зазначити, що відповідне поняття на основі терміну 

«вклад» формулюється законодавцем як: 

- «вклад» (без жодних додаткових позначень) – у ст.ст.115, 117, 120, 

133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 142, 144, 151, 155 ЦК України, 

ст.ст.81,82, 86-88 ГК України, ст.ст.10, 12, 13, 16, 36, 50-52, 54, 59, 67, 71, 

76, 78-80, 83 Закону України «Про господарські товариства» (також слід 

зазначити, що статті, безпосередньо присвячені законодавцем цій про-

блематиці, мають назву «Вклади учасників та засновників товариства» – 

ст.13 Закону України «Про господарські товариства», ст.86 ГК України); 

- «вклад до статутного (складеного) капіталу» – ст.115 ЦК України, 

ст.ст.12, 13 Закону України «Про господарські товариства», «вклад до 

складеного капіталу» – ст.137 ЦК України, «вклад до статутного вкладу» 

– ст.ст.144, 148 ЦК України; 

- «вклад у майні товариства» – ст.75 Закону України «Про госпо-

дарські товариства» (щодо командитних товариств). 

На нашу думку, використання поняття «вклад до статутного (складе-

ного) капіталу» не є коректним, оскільки з необхідністю призводить до 
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кола у визначенні з поняттям «статутний (складений) капітал»: просто 

кажучи – вклад до статутного (складеного) капіталу – це майно, яке пе-

редається до статутного (складеного) капіталу, а статутний (складений) 

капітал) – це вартість майна, переданного учасниками як вклад до ста-

тутного (складеного капіталу). 

З іншого боку, вживання термінологічної конструкції «вклад у майні 

товариства» призводитиме до масового виникнення тавтологічних вис-

ловів на кшталт «обмеження щодо майна, що може вноситися учасника-

ми як вклад у майні товариства». 

Можна бачити, що найчастіше законодавець вживає абстрактне 

«вклад», утім, на нашу думку, відповідне поняття має бути визначене, а 

це означає, що воно повинно бути унікальним, тобто відрізнятися від ін-

ших понять, що їх визначає законодавство. Термін «вклад» у правовій 

системі України означає не лише майно, яке учасник передає у власність 

господарського товариства, але й кошти в готівковій або у безготівковій 

формі, у валюті України або в іноземній валюті, які розміщені клієнтами 

на їх іменних рахунках у банку на договірних засадах на визначений 

строк зберігання або без зазначення такого строку і підлягають виплаті 

вкладнику відповідно до законодавства України та умов договору (ст.2 

Закону України «Про банки і банківську діяльність», п.3 ч.1 ст.2 Закону 

України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»). У банківсь-

кому праві України поняття «вклад» є синонімом поняття «депозит» і 

означає явище, цілком відмінне від вкладу в корпоративному праві. У 

ст.ст.1058-1065 ЦК України законодавець вживає термін «банківський 

вклад». 

На нашу думку, оптимальне розв’язання проблеми позначення 

вкладу у корпоративному праві України полягає у впровадженні родового 

терміну «вклад у підприємство», який повинен використовуватися щодо 

підприємств будь-яких видів з наступним поділом «вкладів у підприєм-
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ства» на «корпоративні вклади» (у корпоративних підприємствах, яким 

учасники передають вклади у власність) та «унітарні вклади» (в унітар-

них підприємствах, яким учасники передають вклади на правових заса-

дах, відмінних від права власності). 

Таким чином, можна підсумувати, що: 

1. Вклад у підприємство – це належне особі на праві власності май-

но, яке передається підприємству з метою набуття особою статусу учас-

ника такого підприємства та участі у такому підприємстві. 

2. Корпоративний вклад передається особою корпоративному 

підприємству у власність. 

3. Унітарний вклад передається особою унітарному підприємству у 

господарське відання або оперативне управління. 

Будучи сформульованими та законодавчо визначеними, ці поняття 

можуть стати вихідними точками, навколо яких будуть угруповані вже 

існуючі норми законодавства з питань передачі майна учасниками 

підприємствам, зокрема про обмеження щодо майна, що може вносити-

ся учасниками як вклад у підприємство, про його оцінку та, власне, поря-

док внесення, що дозволить сформувати, нарешті, повноцінні правові ін-

ститути корпоративного та унітарного вкладів, об’єднаних у родовому 

правовому інституті вкладу у підприємство. 

 

УДК 656.07 

До проблеми легалізації одностатевих шлюбів в Україні 

Автор: Довженко О.А., студентка IV курсу спеціальності «Правознав-

ство», Національний університет кораблебудування імені адмірала 

Макарова, м. Миколаїв 

 

Гомосексуали  в Україні – тема дуже широко обговорювана, але від 

цього не менш актуальна. Адже представники сексуальних меншин все 
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більше прагнуть до повноцінного визнання їх суспільством. Питання сек-

суальних уподобань, з одного боку, занадто вже інтимне, але з іншого – 

потребує врегулювання і захисту. 13 червня 2008 року був створений 

Союз гей-організацій України, який покликаний відстоювати права гомо-

сексуалів. 

Проблему легалізації одностатевих шлюбів можна розглянути в різ-

них аспектах. З точки зору природи шлюб є союзом двох різностатевих 

осіб з метою продовження роду. І якщо ми поглянемо на союз двох од-

ностатевих партнерів з цього боку, абсурдність шлюбу буде очевидною.  

Можливість завести дитину природним шляхом для гомосексуальних 

партнерів також виключена.  

Якщо говорити про юридичний бік цього питання, все здається до-

сить простим і цілком зрозумілим. Абсолютно нормальним є бажання 

двох люблячих людей узаконити свої стосунки. Але, гомосексуальні сім’ї 

в Україні позбавлені прав та свобод, передбачених законодавством для 

гетеросексуальних сімей: права укладати цивільні шлюби (партнерства), 

успадковувати майно у випадку смерті партнерки (партнера), опікуватися 

дітьми партнерки (партнера), медичного страхування гомосексуальної 

родини, банківських кредитів, а також соціальних пільг з догляду за діть-

ми та хворими членами родини. Досі існують спроби примусового ліку-

вання гомосексуалів, що порушує міжнародні та вітчизняні норми права. 

Саме поняття «сексуальна орієнтація» або будь-який його аналог 

взагалі не фігурує  в жодному з відомих законодавчих актів України. Про-

те, в Конституції України наявні звичайні для демократичної держави по-

ложення, що захищають основні права і свободи людини. Ст. 24 КУ про-

голошує: «Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є 

рівними перед законом». Аналогічні положення в Конституціях деяких 

країн отримали офіційне трактування як такі, що містять у собі заборону 

на дискримінацію за ознакою сексуальної орієнтації.  
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У Сімейному Кодексі України не згадується про можливість реєстра-

ції одностатевої сім’ї. У ст.21 СКУ при визначенні поняття «шлюб» чітко 

вказується, що це союз чоловіка та жінки. Щодо питання усиновлення ді-

тей, то ст. 211 СКУ передбачено, що усиновлювачами не можуть бути 

особи однієї статі. Консерватори вважають, що дитина, яка виросла в та-

кій сім’ї, обов’язково стане геєм. Відповідно на дитину, виховану в такій 

сім’ї повісять «ярлик гомосексуала», навіть якщо вона буде цілком гете-

росексуальною. 

Говорячи про соціальний аспект одностатевого шлюбу, складно су-

дити про його правильність. У поняття «інститут шлюбу» вкладено протя-

гом довгих років занадто багато традиційного. Це стосується понять «чо-

ловік - дружина», «мати-батько». До того ж, українська православна цер-

ква проти одностатевих шлюбів.  

На даний час всього лише 5 країн у світі – Південна Африка, Еква-

дор, Фіджі, Канада і Швейцарія – захищають людину від дискримінації за 

ознакою сексуальної орієнтації на конституційному рівні; і тільки в двох із 

них – Південній Африці та Фіджі – містять це положення у відповідному 

вигляді в самому тексті Конституції.  

У деяких державах, наприклад Фінляндії, антидискримінаційні поло-

ження, що стосуються сексуальної орієнтації, не містяться в явному ви-

гляді в самій конституції, подібно до того, як це є й в Україні, але 

роз’яснення і коментарі однозначно вказують, що сексуальна орієнтація 

входить в перелік «інших» причин, дискримінація на основі яких заборо-

нена Основним Законом України. 

Отже, в Україні сформувалося співтовариство людей з нетрадицій-

ною сексуальною орієнтацією. Не враховувати їх прав та свобод в дер-

жавній політиці ми не можемо, адже вони гарантуються законами Украї-

ни. 



 

 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ -  2016 

VIII  ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

  
 

127 

На мою думку, необхідно запропонувати законодавчі акти, які б вре-

гулювали становище таких спільнот. Українське суспільство ще не готове 

до такого рішучого кроку, як легалізація одностатевих шлюбів. Це питан-

ня варто спочатку винести на референдум і лише після того як дізнаємо-

ся думку суспільства, можна проводити такі дії. Люди ще живуть стерео-

типами і не зможуть сприйняти зміни спокійно. 

Якщо ж враховувати досвід інших країн, то вони реалізували права 

таких людей і нічого поганого не сталося. Але це відбувалося вже у сус-

пільстві, яке розуміло і адекватно сприймало одностатеві стосунки. Скі-

льки б не говорити про легалізацію одностатевих шлюбів, всі ми розумі-

ємо, що в цьому питанні є плюси і мінуси. Це не відображається негатив-

но на дітях і не спотворює їх уявлення про відносини між батьком і ма-

тір’ю, і відносини з сім’ями лесбіянок і геїв. Але з іншого боку, ми бачимо, 

що в таких ліберальних країнах суспільство більш розпусне. Не зважати, 

звичайно, – це також не вихід, але створення одностатевої сім’ї з дозво-

лом усиновлення дітей  і надання такій сім’ї всіх соціальних прав шлюбу, 

по-перше, не сприйматиметься теперішнім суспільством України як нор-

мальне явище, а по-друге, руйнуватиме усталені в Україні норми ство-

рення сім’ї – і не відомо чим це закінчиться, і чи не призведе до деграда-

ції моралі шлюбно-сімейних і родинних відносин. 
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Секція 4 «Кримінальне право. Кримінальний процес. Криміно-

логія. Криміналістика» 

 

УДК 343.241 

СУТНІСНІ ОЗНАКИ СИСТЕМИ ПОКАРАНЬ 

Автор: Сторчак Н.А., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедри пра-

вознавства,  Національного  університету кораблебудування імені ад-

мірала Макарова, м. Миколаїв 

 

Реалізація сутності та цілей покарання як складного та багатовимір-

ного явища потребує існування певної множинності різних заходів при-

мусу, які б у той же час утворювали певну цілісність та існували в єдиній 

системі. 

Система покарань протягом тривалого часу є предметом вивчення 

ряду фахівців – Н. Л. Березовської, О.А. Козакова, Н. Ф. Кузнєцової, І. І. 

Митрофанова, О. В. Старкова, В. В. Сташиса, П. Л. Фрісу, Д. А. Шевченко 

та ін. Але їх висновки не вичерпують досліджень у відповідній сфері, а 

спеціальній у літературі навіть висловлена думка, що в доктрині націо-

нального кримінального права до цього часу поки не створено більш-

менш стрункого вчення про систему видів кримінальних покарань, прин-

ципи побудови та основні напрями її вдосконалення [1, с.85-86]. У зв’язку 

із цим видається доцільним проаналізувати сутність системи покарань і 

http://www.pravoslavye.org.ua/
http://www.gazeta.com.ua/
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зміст дискусії відносно неї, а також визначити сутнісні характеристики та-

кої системи. 

У теорії кримінального права помітними є два підходи щодо визна-

чення системи покарань – «переліковий» і «сукупнісний». Так  Л. В. Баг-

рій-Шахматов, Т. А. Лєснієвські-Костарєва, І. Г. Поплавський, В. В. Ски-

бицький, В. В. Сташис, П. Л. Фріс характеризують систему покарань як 

перелік видів покарань, розташованих у певному порядку (при цьому ко-

жний з авторів уточнює визначення певними додатковими ознаками – 

вичерпність, обов’язковість, ступінь суворості тощо). Л. Л. Кругліков, О. В. 

Старков та С. Ф. Мілюков під системою покарань розуміють вже не пере-

лік, а сукупність видів покарань і підкреслюють, що вони є взаємозалеж-

ними, взаємодоповнюючими та замінними [2, c. 30-31]. 

Класичним поглядом на сутність системи покарань можна вважати 

визначення В. В. Сташиса, який розумів під нею установлений криміна-

льним законом і обов'язковий для суду вичерпний перелік покарань, роз-

ташованих у певному порядку за ступенем їх суворості [3, c. 16]. Воно 

характеризує систему покарань з точки зору її нормативного закріплення, 

тому не враховує інших ознак досліджуваної системи.   

Разом із тим, аналіз саме нормативного виразу системи покарань 

засвідчує наявність очевидних взаємозв’язків між складовими законода-

вчо визначеного переліку видів покарань – не лише ієрархії за ступенем 

їх суворості, а й зв’язків за порядком призначення, суб’єктом, часом дії, 

за характером впливу на засудженого, взаємозамінністю, поглиненням 

тощо. Тому інтегрований підхід до розуміння сутності системи покарань 

стає більш уживаним. Наприклад, за І. І. Митрофановим система пока-

рань – це встановлений законом обов’язковий для суду вичерпний пере-

лік покарань, розташованих у певному порядку з урахуванням їхньої по-

рівняльної тяжкості, що утворюють у сукупності єдине ціле [4, c. 195]. А. І. 

Коробєєв вважає, що система покарань — це встановлений криміналь-
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ним законом цілісний та вичерпний перелік видів покарань, суворо обо-

в'язкових для суду та розташованих в певній послідовності та залежності 

від їх функціонального призначення, а також характеру і порівняльної 

тяжкості [цит. за 2, c 31 ].  

Аналіз сутності системи покарань дозволяє виокремити низку її 

ознак:  

система покарань є певним переліком видів покарань, який встанов-

люється лише в законі про кримінальну відповідальність (ст. 51 Криміна-

льного кодексу України) [5]. У такий спосіб реалізується принцип «Немає 

покарання без вказівки про те в законі» (Nulla poena sine lege);  

перелік покарань, установлений національним законодавством, є 

вичерпним і не може бути довільно розширений за розсудом суду. Цього 

переліку дотримується й законодавець при конструюванні санкцій у стат-

тях Особливої частини КК;  

передбачені у КК види покарань знаходяться у певних співвідношен-

нях, взаємозв'язку та взаємодії один з одним – вони диференційовані за 

певними ознаками, розташовані у певній послідовності, можуть допов-

нювати та замінювати одне одного, поглинатися при складанні, перера-

ховуватися у строках тощо. У такий спосіб й утворюється система пока-

рань. Тим самим підтверджується семантичне значення терміну «систе-

ма»: порядок, зумовлений правильним, планомірним розташуванням і 

взаємним зв'язком частин чого-небудь; сукупність яких-небудь елемен-

тів, одиниць, частин, об'єднуваних за спільною ознакою, призначенням; 

будова, структура, що становить єдність закономірно розташованих та 

функціонуючих частин [6]. 

Зважаючи на різний характер зв’язків між окремими видами пока-

рань, Н. Ф. Кузнєцова відзначає наявність дванадцяти «підсистем» у си-

стемі покарань: покарання, пов’язані з ізоляцією від суспільства; не 
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пов’язані із ізоляцією від суспільства; основні покарання; додаткові пока-

рання тощо [цит. за 7, с. 122]. 

З урахуванням наведеного вище видається доцільним визначити си-

стему покарань як передбачений кримінальним законом вичерпний пе-

релік взаємопов’язаних видів покарань, які можуть встановлюватися за-

конодавцем у санкціях норм Особливої частини КК і застосовуватися су-

дом за вчинення злочинів. 

Сутнісні характеристики системи покарань визначають її науково-

практичне значення, відбивають певні кримінально-правові принципи та 

інструментальні напрацювання правотворчості та правозастосування у 

сфері кримінального права. Дослідження цих питань належить до перс-

пектив розробки інституту покарання.   
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МЕТОД ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ПОРТРЕТУ 

ЗЛОЧИНЦЯ ТА ЙОГО РОЛЬ У ПРАКТИЦІ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ 

Автор: Бондар Ю. О., юрисконсульт, Національний університет кора-

блебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв 

 

Вдосконалення наукового та методичного забезпечення протидії 

злочинності сприяє підвищенню її результативності і здійснюється через 

запровадження в діяльність правоохоронних органів перспективних нау-

кових досліджень, до яких належить вивчення психологічних властивос-

тей особи злочинця з метою розслідування злочинів і встановлення вин-

них осіб. 

Ці питання належать до предмета кількох наук, а саме – психології, 

криміналістики, кримінології, соціології, судової психології та психіатрії. 

Однією з практичних сфер застосування досягнень суміжних галузей 

знань є методика формування психологічного портрету злочинця, яка за-

свідчує тісний зв’язок таких наук як  кримінологія та криміналістика. 
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Серед учених, які приділяють увагу відповідній проблематиці можна 

назвати таких: Ю. Антонян,  Л. Балобанова, С. Бородін, В. Бояров,  Р. 

Бєлкін, В. Гончаренко, Н. Жерж, В. Журавель, А. Зелінський, А. Іщенко, 

Н. Клименко, В. Колдін, О. Колесніченко, В. Коновалова, О. Кучинська, В. 

Шепітько та інші. Їх напрацювання дають можливість встановити психо-

логічні особливості особи злочинця, а також дослідити значущість засто-

сування методу психологічного портрету злочинця в усіх науках криміна-

льного циклу. 

Якщо звернутися до кримінологічних учень, то особу злочинця мож-

на визначити як систему соціально-психологічних властивостей і якос-

тей, в яких відображені зв'язки та взаємодія людини, яка вчинила злочин, 

із соціальним середовищем через практичну діяльність [1].  

З точки зору системного підходу особа має структурну будову, що 

складається з окремих елементів: спонукальна сфера особи (потреби, 

інтереси, мотиви, установки, світогляд, правосвідомість, схильності й 

звички); її соціальні ролі й соціальні статуси; ступінь суспільної небезпе-

чності (інтенсивність і тривалість злочинної діяльності); морально-

психологічний аспект (морально-політичні, світоглядні й моральні риси та 

властивості – погляди, переконання, цілі, психологічні, емоційні, вольові 

та інтелектуальні особливості, наявність психічних аномалій); психофізі-

ологічний аспект (стать, вік, стан здоров'я, особливості фізичної консти-

туції) [1].   

За допомогою статистичного аналізу злочинності та виокремлення 

рис особи злочинця можна створити узагальнений кримінологічний порт-

рет сучасного злочинця. Це молода людина з низьким рівнем освіти і со-

ціального статусу, часто неодружений або розлучений, не займається 

суспільно корисною діяльністю, перебуває під час вчинення злочину в 

нетверезому стані, вчиняє злочин у складі групи, раніше вже притягався 

до відповідальності [1]. 



 

 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ -  2016 

VIII  ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

  
 

134 

У рамках більш детальних досліджень ученими-кримінологами вста-

новлено, що злочинці відрізняються від інших осіб характерними психо-

логічними особливостями, які визначають їх злочинну діяльність. Вони, 

зазвичай, незадоволені своїм становищем у суспільстві, соціально не-

пристосовані; можуть бути імпульсивними, що впливає на спонтанність їх 

дій, необдуманих вчинків; не хочуть дотримуватися соціальних норм або 

не розуміють їх значення, оскільки орієнтуються лише на свої потреби; 

важко встановлюють контакт з оточуючими, не можуть дивитися на ситу-

ацію з позиції іншого, занурені в себе, замкнуті та агресивні.  

Різним категоріям злочинців перелічені вище психологічні риси при-

таманні різною мірою. Наприклад, ґвалтівникам властиві такі риси, як 

прагнення до домінування, придушення іншої особистості, вони не схи-

льні до самоаналізу, черстві, імпульсивні, відчужені від соціуму. Вбивці 

також дуже імпульсивні, егоїстичні, абсолютно не цінують життя інших 

людей, не вміють співпереживати, тривожні, підозрілі, мстиві тощо [2]. 

Серійні вбивці виявляють однотипність в обраних ними жертвах, місцях 

скоєння злочинів, алгоритмах дій при вчиненні вбивств, способах висте-

жування жертв, спілкування, нападу, приховування, зброї, знарядь і за-

собів [3]. 

В основі розслідування злочинів лежить розуміння злочинної поведі-

нки людини, знання їх психології. Тому в діяльності правоохоронних ор-

ганів широко використовується метод формування психологічного порт-

рету розшукуваного злочинця. Він ґрунтується на положеннях про те, що 

при вчиненні злочинів, насамперед тяжких (таких як вбивства, зґвалту-

вання), виявляються психологія та патопсихологія злочинців. Найефек-

тивніше цей метод застосовується у ході розслідування серійних злочи-

нів. На основі вивчення оперативної інформації та матеріалів криміналь-

ного провадження складається портрет вірогідного злочинця, де зазна-

чають його можливі психологічні й фізіологічні якості, а також соціальні 
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характеристики (рівень освіти, культури, сфера діяльності тощо) [1]. Цю 

функцію виконують регіональні центри практичної психології при голов-

них управліннях МВС України, створені у 2004 році [4]. 

Діяльність правоохоронних органів засвідчує тісний взаємозв’язок 

кримінологічних і криміналістичних засад вивчення особи, яка вчинила 

злочин, що в свою чергу має на меті забезпечення реалізації норм кри-

мінального права та кримінального процесу про підстави та порядок при-

тягнення особи до відповідальності за злочин. Зокрема, відомості про 

особу злочинця відіграють важливу роль в ході досудового слідства, ви-

явленні причин й умов вчинення злочину та застосуванні заходів щодо їх 

усунення.  

Установлення відомостей про факти, що характеризують особу об-

винуваченого (підозрюваного), належить до обставин, які стосуються 

предмета доказування у рамках кримінального провадження. Ґрунтовне 

вивчення та взяття до уваги психологічних особливостей особи обвину-

ваченого в процесі досудового слідства надає слідчому можливість пе-

редбачити позицію обвинуваченого в процесі розслідування справи, 

спрогнозувати поведінку обвинуваченого під час проведення якоїсь із 

слідчих дій і, згідно з цим, обрати правильну тактику як розслідування за-

галом, так і тактику здійснення певних слідчих дій, що, своєю чергою, 

сприяє швидкому й повному розкриттю злочинів, забезпеченню принципу 

всебічного, повного й об'єктивного встановлення істини у справі. 

Важливу роль особа винного відіграє також при призначенні судами 

законного й обґрунтованого покарання – цього вимагають загальні заса-

ди призначення покарання (ч. 1 ст. 65 Кримінального кодексу України), а 

окремі риси особи можуть виступати як пом'якшуючі чи обтяжуючі пока-

рання обставини (ст.ст. 66, 67) [5]. Кримінологічні дані про особу злочин-

ця допомагають правильно вирішити питання про її звільнення від пока-
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рання та його відбування, про заміну кримінального покарання примусо-

вими заходами виховного характеру тощо (ст.ст. 74-87, 105) [5]. 

Слід також відзначити роль психологічних характеристик особи у ви-

конанні завдань кримінально-виконавчого права. Зокрема, однією зі 

сфер роботи із засудженими є їх виправлення та ресоціалізація, що пе-

редбачає копіткий і тривалий процес здійснення впливу на особу засу-

дженого. Досягти дієвих успіхів у цій сфері можливо лише тоді, коли ви-

правлення та ресоціалізація засуджених ґрунтуватимуться на індивідуа-

лізації застосовуваних до них заходів кримінально-виконавчого впливу з 

обов'язковим зважанням на особливості та риси особи засудженого. Без 

урахування цього фактору не слід сподіватися на позитивні результати 

профілактичної діяльності з особами, що мають антисоціальну налашто-

ваність, а також з особами, звільненими з установ виконання покарань з 

метою запобігання вчиненню нових злочинів і забезпечення їх швидкої 

та повної адаптації в суспільстві після звільнення [6].  

Отже, метод формування психологічного портрету є важливим підг-

рунтям для роботи українських кримінологів, експертів-криміналістів, слі-

дчих, суддів тощо. Тому, важливим є розвиток і вдосконалення відповід-

ної методики, вивчення зарубіжного досвіду та врахування інтегрованих 

знань різних наук, що може сприяти застосуванню цієї методики на більш 

якісному рівні та цим самим забезпечити ефективність роботи всієї пра-

воохоронної системи. 
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УДК : 343.2/.7+343.8:348.851 

ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРИХОВУВАННЯ 

ЗЛОЧИНУ, ВЧИНЕНОГО СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ З 

ВИКОРИСТАННЯМ СЛУЖБОВОГО СТАНОВИЩА ЧИ З 

ПЕРЕВИЩЕННЯМ СЛУЖБОВИХ ПОВНОВАЖЕНЬ 

Автор: Романчук І. О., курсант IV курсу факультету № 1, Харківський 

національний університет внутрішніх справ, м. Харків 

 

Одним із видів причетності до злочину, який виділяється науковця-

ми в теорії кримінального права, є заздалегідь не обіцяне переховування 

http://textbooks.net.ua/content/view/78/11
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злочину. Відповідно до ч. 6 ст. 27 Кримінального кодексу України (далі ‒ 

ККУ) переховування злочину може виражатися у наступних активних ді-

ях: переховування злочинця, знарядь і засобів вчинення злочину, слідів 

злочину чи предметів, здобутих злочинним шляхом. 

Особу можливо притягнути до кримінальної відповідальності лише 

за приховування тяжкого чи особливо тяжкого злочину, за винятком чле-

нів сім’ї чи близьких родичів злочинця, коло яких встановлюється зако-

ном, на підставі ст. 396 ККУ. 

Слід звернути увагу на те, що досить часто приховування злочину 

вчинюється службовими особами з використанням свого службового 

становища або з перевищенням наданих їм службових повноважень. У 

таких випадках службові особи керуються частіше за все корисливими 

мотивами. Такі випадки викликають досить серйозні труднощі в процесі 

кваліфікації цих діянь, особливо з урахуванням змін, прийнятих до ККУ 

Законом України від 13.05.2014 № 1261-VII. Спробуємо проаналізувати ці 

труднощі. 

У випадку вчинення приховування злочину службовими особами з 

використанням свого службового становища або з перевищенням нада-

них їм повноважень має місце ідеальна сукупність злочинів. Тобто, од-

ним злочинним діянням вчинюється два або більше злочини. Звідси не-

обхідною є кваліфікація вчиненого за двома нормами ‒ за ч. 1 ст. 396 

ККУ та 364 чи 365 ККУ. Так, деякі науковці вказують, що якщо прихову-

вання злочину вчиняє службова особа з використанням свого службово-

го становища чи з перевищенням службових повноважень, вчинене слід 

кваліфікувати за ст. ст. 364 або 365 незалежно від тяжкості злочину, що 

приховується. Якщо злочин, який приховується, є тяжким або особливо 

тяжким, дії службової особи слід додатково кваліфікувати і за ч. 1 ст. 396 

КК [1, с. 908]. Вважаємо, що дане твердження є цілком правильним, оскі-

льки приховування злочину невеликої або середньої тяжкості будь-якою 
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особою (у тому числі і службовою) не охоплюється диспозицією ч. 1 ст. 

396 ККУ і не тягне за собою додаткової кваліфікації за цією статтею у да-

ному випадку. 

Проаналізувавши вищезгадане, можна зробити висновок, що за 

приховування злочинів невеликої або середньої тяжкості службовою 

особою відсутня кримінальна відповідальність за чинним ККУ. На нашу 

думку, це є прогалиною у кримінальному законодавстві нашої держави 

та не повинно залишатися поза об’єктом кримінально-правової охорони з 

наступних міркувань. 

Теза перша. Повернемося до поняття ідеальної сукупності. Ідеаль-

на сукупність має свої ознаки, що допомагають відрізняти її від одинич-

ного злочину. До таких ознак належать невідповідність (різниця) об’єктів 

та злочинних наслідків злочинів, при тому, що спільними для обох зло-

чинів залишається суб’єкт і об’єктивна сторона [3, с. 290]. Інакше кажучи, 

і для ч. 1 ст. 396, і для ст. ст. 364 чи 365 у випадку вчинення їх в ідеаль-

ній сукупності, суспільно небезпечне діяння та суб’єкт як елементи скла-

ду злочину будуть одними і тими ж. Що ж до об’єкта кримінально-

правової охорони цих злочинів, то він не є однаковим. Для ст. 396 ККУ це 

є суспільні відносини, що забезпечують своєчасне розкриття та припи-

нення злочинних посягань, а для ст. ст. 364, 365 ККУ ‒ це нормальна 

службова діяльність в органах державної влади, місцевого самовряду-

вання та в юридичних особах публічного права. Звідси, говорячи і про 

злочинні наслідки цих злочинів, слід розуміти, що вони також будуть різ-

ними, оскільки заподіюють різну шкоду ( ст. ст. 364, 365 ‒ істотна шкода, 

яка є обов’язковою ознакою об’єктивної сторони цих складів злочину; ч. 1 

ст. 396 ККУ ‒ фактична шкода державі, яка проявляється у неможливості 

своєчасного розкриття злочину(ів), яка не є  обов’язковою ознакою 

об’єктивної сторони цього складу злочину). З цих міркувань постає необ-

хідним кваліфікувати дії службової особи з приховування злочину неве-
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ликої або середньої тяжкості додатково за ст. 396 ККУ, але для цього не-

обхідно внести до неї відповідні зміни. 

Теза друга. Для наявності складу злочину, передбаченого ст. 364 

або ст. 365 ККУ у випадку приховування злочину службовою особою, не-

обхідним є встановлення певних обов’язкових ознак. Це ‒ суспільно не-

безпечні наслідки (істотна шкода) та причинний зв’язок для обох статей. 

Статтю 365 можливо застосувати лише у випадках, коли її суб’єктом є 

працівник правоохоронного органу. 

Внесення змін до ККУ Законом України від 13.05.2014 1261-VII по-

родило багато труднощів, пов’язаних із кваліфікацією у розглядуваному 

випадку. Дані зміни визначають істотну шкоду та тяжкі наслідки, перед-

бачені п. 3, 4 примітки 1 до ст. 364, у статтях 364, 365 тільки у матеріаль-

ному значенні. Так, істотною шкодою визнається шкода, яка в сто і біль-

ше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, а тяж-

кими наслідками ‒ 250 разів і більше. 

До внесення вищезгаданих змін істотна шкода і тяжкі наслідки мог-

ли бути виражені як в матеріальному, так і нематеріальному еквіваленті, 

або могли поєднуватися разом. Так, істотною шкодою могли визнаватися 

наслідки приховування злочинів [3, с. 267]. На сьогоднішній день, для 

наявності складу злочину, передбаченого ст. ст. 364, 365 ККУ, необхідно 

встановити суму матеріальних збитків, завданих злочином. У деяких ви-

падках матеріальна шкода, спричинена в наслідок приховування служ-

бовою особою з використанням свого службового становища або з пере-

вищенням повноважень, може бути відсутньою. Тоді приховування слу-

жбовою особою злочинів невеликої або середньої тяжкості (у випадку 

недосягнення розміру суми істотної шкоди, зазначеної у ст.ст. 364, 365) 

взагалі залишається кримінально не караним ані за ч. 1 ст. 396, ані за ст. 

364, 365 ККУ, що з нашої точки зору є неприпустимим. 
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Для вирішення даної проблеми вважаємо за доцільне внести зміни 

до чинного кримінального законодавства, а саме встановити кримінальну 

відповідальність службових осіб за приховування злочинів, з викорис-

танням службового становища чи з перевищенням службових повнова-

жень. У зв’язку з цим пропонуємо статтю 396 ККУ викласти у такій редак-

ції: 

«Стаття 396. Приховування злочину 

1. Заздалегідь не обіцяне приховування тяжкого чи особливо тяж-

кого злочину –  

карається … 

2. Заздалегідь не обіцяне приховування злочину невеликої або сере-

дньої тяжкості службовою особою з використанням службового ста-

новища чи з перевищенням службових повноважень – 

карається … 

3. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені службо-

вою особою з використанням службового становища чи з перевищен-

ням службових повноважень, – 

караються … 

4. Не підлягають кримінальній відповідальності за заздалегідь не 

обіцяне приховування злочину члени сім'ї чи близькі родичі особи, яка 

вчинила злочин, коло яких визначається законом». 
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ПРОБЛЕМЫ ЦЕЛЕЙ НАКАЗАНИЯ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ 

САНКЦИИ ЗА ПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ЗАКОННОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖУРНАЛИСТОВ 

Авторы: Павликовский В. И., заведующий кафедры уголовно-правовых 

дисциплин и административного права, Харьковский экономико-

правовой университет, г. Харьков, 

Маржина Т. В., судья Первомайского горрайонного суда Николаевсокй 

области, г. Первомайск Николаевской области 

 

Разработка проблем определения границ уголовно-правовых санк-

ций имеет не только теоретическое, но и практическое значение, так как 

эффективность наказания, как правило, снижается через недостатки в 

конструировании уголовно-правовых санкций. От санкций также зависит 

широта судебного рассмотрения. Поэтому вопрос построения уголовно-

го закона – вопрос не только юридической техники, но и уголовной поли-

тики. В 2001 году, при принятии нового уголовного кодекса Украины, бы-

ла введена в действие норма об ответственности за преступное препят-

ствование законной профессиональной деятельности журналистов. 

Необходимость уголовно-правовой защиты деятельности средств мас-

совой информации обусловлена целым рядом причин, основными из ко-

торых является общественная ценность указанной деятельности, реа-

лизация конституционного права человека на свободу слова, тяжесть 

вреда, причиненного ограничением указанного права, как для отдельной 

личности, так и общества в целом. К сожалению, несмотря на стойкие 
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негативные тенденции в сфере свободы деятельности журналистов, 

указанная норма имеет, в большинстве своем, декларативный характер 

[1]. В Украине за 2014 год совершено 286 нападений и 7 убийств журна-

листов [2], в тоже время зарегистрировано уголовных правонарушений 

за указанный период только 74 (а направлено в суд с обвинительным 

заключением всего 7) [3]. Правоприменители указанную ситуацию объ-

ясняют несовершенством уголовно-правовой нормы, предусматриваю-

щей ответственность за препятствование законной профессиональной 

деятельности журналистов. Еще меньшее внимание уделяется санкции 

за указанное нарушение и возможности, с ее помощью, достичь указан-

ных в законе целей наказания. 

Статья 50 УК Украины определяет цели наказания, которыми явля-

ются не только кара, но и исправление осужденных, а также предупре-

ждение совершения новых преступлений, как осужденным, так и иными 

лицами. Таким образом, законодатель, создавая уголовно-правовую 

норму, обязан не только указать признаки преступного деяния, но и 

определить такое наказание за его совершение, которое даст возмож-

ность не только отплатить за содеянное, а также достичь исправления 

преступника и предупредить совершение новых преступлений. Выбор 

санкции не менее важен, чем само признание деяния преступным, а по-

этому требует тщательного изучения, как в теоретической плоскости, так 

и в практических вопросах реализации санкций. 

Большинство ученых дают определение санкции, как части уголов-

но-правовой нормы, имеющей государственно-принудительный каче-

ственно-количественный характер и представляет собой формально 

определенную объективно-субъективную модель уголовно-правового 

воздействия, которое применяется к лицам, совершим преступление [4, 

с. 17]. 
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Выбор санкций зависит от общественной опасности того или иного 

деяния. Чем выше характер и степень общественной опасности деяния, 

которое признается преступлением, тем суровее вид и размер устанав-

ливаемого законодателем наказания за его совершение. Имеется и об-

ратная связь, с помощью санкции проводится категоризация преступле-

ний по степени тяжести. Так, уголовный кодекс Украины, в зависимости 

от вида и размера наказания выделяет четыре вида преступлений по 

степени тяжести: небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо 

тяжкие преступления (ст. 12 УК Украины). Законодатель, устанавливая 

наказание за определенное преступление, формально определяет сте-

пень его тяжести, таким образом, устанавливая границы для судебных 

органов в вопросах назначения наказания, освобождения от уголовной 

ответственности и наказания. 

В уголовном кодексе Украины ответственность за нарушение свобо-

ды слова и деятельности средств массовой информации предусмотрена 

ст. 171 «Препятствование законной профессиональной деятельности 

журналистов». Указанная норма предусматривает уголовное наказание 

за умышленное препятствование осуществлению журналистом законной 

профессиональной деятельности (ч. 1), а также воздействие на журна-

листа с целью препятствование его деятельности либо преследование 

журналиста в связи с его законной профессиональной деятельностью (ч. 

2). 

В отличие от традиционной конструкции построения составов пре-

ступлений, ч. 2 ст. 171 УК Украины не является квалифицированным со-

ставом, а описывает признаки сходного, но иного по содержанию право-

нарушения в сфере свободы слова. Несмотря на это, украинский зако-

нодатель предусматривает повышенное наказание, по сравнению с ча-

стью 1 ст. 171 УК Украины, в виде штрафа до 200 необлагаемых нало-

гом минимумов доходов граждан либо ареста до шести месяцев, либо 
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ограничения свободы сроком до 4 лет. Кроме того, в качестве квалифи-

цирующих признаков для ч. 2 ст. 171 УК Украины, законодатель преду-

смотрел обстоятельства связанные с использованием служебного поло-

жения или совершением преступления группой лиц по предварительно-

му сговору. Санкция, за совершение преступления при указанных обсто-

ятельствах, предусматривает штраф от 200 до 500 необлагаемых нало-

гом минимумов доходов граждан либо ограничение своды сроком до пя-

ти лет с лишением права занимать определенную должность или зани-

маться определенной деятельностью сроком до трех лет или без тако-

вого. В целом объяснимым, в этом случае, есть установление более су-

ровых, а также отвечающих содержанию правонарушения наказаний за 

воздействие на журналиста либо его преследование. Повышение нака-

зания связано с субъектным составом указанного правонарушения и яв-

ляется наказуемым только при его совершении группой лиц либо долж-

ностным лицом. В то же время, деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 172 УК 

Украины не имеет квалифицирующих обстоятельств, в том числе, при 

совершении преступления группой лиц, должностным лицом или с при-

менением насилия.  

Препятствование законной профессиональной деятельности журна-

листов является наиболее распространенной формой нарушения сво-

боды слова в Украине. За первое полугодие 2015 г. Эксперты Института 

массовой информации зафиксировали 34 таких случая (за второе полу-

годие 2014 – 47 случаев) [5]. Большая часть указанных нарушений свя-

зана с использованием виновными своего служебного положения. Таким 

образом, отсутствие указанных квалифицирующих признаков в уголов-

ном законодательстве Украины является существенным недостатком, 

который требует своего скорейшего устранения. 

Анализ судебной и следственной практики применения уголовно-

правовой нормы об ответственности за препятствование законной про-
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фессиональной деятельности журналистов подтверждает недостаточно 

серьезную оценку общественной опасности данного правонарушения со 

стороны судебных органов. Из 24 судебных решений 9 связаны с осво-

бождением от уголовной ответственности по различным основаниям (ст. 

ст. 45-46, 48 УК Украины), 15 с назначением наиболее мягкого наказания 

– штрафа [6]. Учитывая незначительность размера необлагаемого нало-

гом минимума доходов граждан (установлен еще в 1996 г. и равен 17 

грн.), указанный вид наказания исключает возможность достижения це-

лей, предусмотренных ст. 50 УК Украины.  

Недостаточно обоснованным является также установление альтер-

нативных штрафу наказаний. Переход в санкции ч. 1 ст. 171 УК Украины 

от штрафа сразу к аресту и ограничению свободы ставит перед судом 

дополнительные требования к обоснованию отказа от штрафа. Поэтому 

необходимым является исключение такого разрыва между разными за 

степенью строгости видами наказаний, в связи с чем, целесообразным 

следует признать введение в санкцию статьи общественных работ. Ука-

занный вид наказания, по нашему мнению, в большей мере отвечает 

степени общественной опасности указанного преступления, и позволит 

эффективнее реализовать превентивную цель наказания. Кроме того, 

учитывая тот факт, что препятствование законной профессиональной 

деятельности журналистов (ч. 1 ст. 171 УК Украины) может быть совер-

шено с использованием служебного положения, следует признать необ-

ходимость установления в качестве основного либо дополнительного 

наказания в виде лишения права занимать определенные должности. 

К сожалению, в судебной практике отсутствуют примеры примене-

ния санкций ч. 2 ст. 171 УК Украины. Тем не менее, анализ санкции за 

воздействие на журналиста либо его преследование позволяет указать 

на некоторые законодательные неточности. Во-первых, как и в первой 

части, отсутствует такой вид наказания как общественные или исправи-
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тельные работы. Во-вторых, непонятны причины усиления наказания лишь 

за деяния, предусмотренные частью второй статьи 171 УК Украины по 

сравнению с деянием, предусмотренным частью первой этой же статьи. 

Воздействие на журналиста совершается с целью препятствования его де-

ятельности, по каким же основаниям законодатель признает его более 

опасным, нежели само препятствование. 

Таким образом, анализ санкций за препятствование профессиональ-

ной деятельности журналистов дает основание утверждать, что законода-

тель обоснованно отнес данное преступление к преступлениям небольшой 

тяжести. За совершение указанного преступления предусматриваются та-

кие виды наказания как штраф, арест и ограничение свободы. 

Недостатком ст. 171 УК Украины, предусматривающей ответствен-

ность за препятствование законной профессиональной деятельности жур-

налистов (ч. 1 ст. 171 УК Украины) является отсутствие дифференциации 

наказания в виде установления таких квалифицирующих обстоятельств 

преступления, как насилие, уничтожение имущества, использование слу-

жебного положения. 

Анализ судебной и следственной практики применения уголовно-

правовой нормы об ответственности за препятствование законной профес-

сиональной деятельности журналистов подтверждает необходимость изме-

нения подходов к оценке общественной опасности содеянного. Назначение 

штрафа, как наиболее распространенного вида наказания за данный вид 

правонарушения, не в полной мере позволяет реализовать цели наказа-

ния, в том числе, общее и специальное предупреждение. 

Целесообразным является внесение изменений в санкцию ч. 1 ст. 171 

УК Украины и установление таких видов наказаний как общественные ра-

боты и лишение права занимать определенные должности, что позволит 

судам более эффективно использовать потенциал указанной уголовно-

правовой нормы. 
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Одним з головних завдань кримінального права України є охорона 

особи, її життя і здоров’я. Певне місце серед злочинів проти життя і здо-

ров’я особи займають посягання, що вчиняються в стані сильного душе-

вного хвилювання. Чинний Кримінальний кодекс України (далі – КК Укра-

їни) встановлює відповідальність за посягання на життя та здоров’я осо-

би, що вчинені в стані сильного душевного хвилювання: за вбивство (ст. 

116 КК) і за заподіяння тяжкого тілесного ушкодження (ст. 123 КК). Їх 

склади визнаються привілейованими, тому вони належать до злочинів з 

пом’якшуючими обставинами. Підставою пом’якшення відповідальності є 

віктимна поведінка потерпілого, а також знаходження винного під час 

учинення цих злочинів у стані сильного душевного хвилювання.  

Проведений нами аналіз судової та досудової практики свідчить, що 

під час кваліфікації умисних посягань на життя та здоров’я особи, вчине-

них в стані сильного душевного хвилювання, судді, прокурори та слідчі 

неоднозначно приймають рішення щодо кваліфікації неправомірних дій з 

боку осіб, у тому числі працівників правоохоронних органів, а саме:  

1. В практичній діяльності виникають питання під час кваліфікації дій 

винного: до кого мають бути спрямовані протизаконне насильство або 

тяжка образа, або систематичне знущання (тільки до винного, до його 

близьких чи до будь-яких інших осіб), щоб ці обставини були визнані від-

повідно до закону підставою виникнення у винного стану сильного душе-

вного хвилювання? 

Дане питання вирішується неоднозначно. Серед правників існує три 

позиції вирішення цього питання. 

Першу позицію займають автори, які вважають, що неправомірні дії 

потерпілого повинні бути спрямовані лише на винного, який унаслідок 

цих дій перебуває в стані сильного душевного хвилювання і вчиняє 

вбивство або заподіює тяжких тілесних ушкоджень потерпілому. До дру-

гої позиції можна віднести судження тих вчених, які вважають, що непра-
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вомірні дії з боку потерпілого можуть бути спрямовані як на самого вин-

ного, так і на його родичів. Третю позицію відстоюють більшість науков-

ців, вважаючи, що відповідальність за статтями 116, 123 КК України на-

стає й у випадках, коли протизаконне насильство або тяжка образа, що 

викликають стан сильного душевного хвилювання у винного, були спря-

мовані не тільки на його адресу, а й по відношенню до третіх осіб (близь-

ких і навіть сторонніх). 

Оцінюючи позиції, враховуючи положення чинного кримінального за-

конодавства, можна зробити висновок, що є всі підстави для визнання 

злочину вчиненим у стані сильного душевного хвилювання й у випадку, 

коли неправомірні дії потерпілого були спрямовані не тільки на винного 

або його близьких, але і на сторонніх осіб. Крім того, вважаю, що поло-

ження особистості і співвідношення особистих і соціальних інтересів у 

суспільстві не дають підстави для призначення покарання особі більш 

тяжкого лише тому, що інтереси, посягання на які викликало у винного 

стан сильного душевного хвилювання, не були його особистими інте-

ресами або інтересами його близьких. 

2. Неоднозначно вирішуються питання кримінальної відповідальнос-

ті осіб, які посягають на життя працівника правоохоронного органу, пере-

буваючи у стані сильного душевного хвилювання, внаслідок неправомір-

них дій з боку останнього. 

Аналізуючи вироки, можна дійти висновку, що в даному випадку суди 

кваліфікують дії винних виключно за статтею 348 КК України, при цьому 

розглядають вищезазначену обставину, як пом’якшуючу покарання, тоб-

то посилаючись на п. 7 ч. 1 ст. 66 КК України, мотивуючи це тим, що ст. 

348 КК України є спеціальною нормою по відношенню до норм, що пе-

редбачають відповідальність за посягання на життя особи, передбачених 

ІІ Розділом КК України. 
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Вважаю дану позицію правозастосовника необґрунтованою, оскільки 

необхідно брати до уваги, що ст. 116 КК України також конкурує зі ст. 115 

КК України і виступає спеціальною нормою, а тому при конкуренції зага-

льної та двох спеціальних норм кваліфікація дій винного здійснюється 

лише за тією статтею, яка передбачає більш м’який вид та розмір пока-

рання. У даному випадку дії винного необхідно кваліфікувати лише за ст. 

116 КК України, без урахування п. 7 ч. 1 ст. 66 КК України при призначен-

ні покарання. Особливістю є саме встановлення стану сильного душев-

ного хвилювання винного, який був викликаний внаслідок протизаконного 

насильства, систематичного знущання або тяжкої образи з боку праців-

ника правоохоронного органу під час виконання ним своїх службових 

обов`язків. 

Отже, вищевикладене дозволяє зробити наступні висновки: 

1. Обставини, які зазначені в диспозиціях статей 116, 123 КК 

(протизаконне насильство, тяжка образа або систематичне знущання з 

боку  потерпілого), можуть бути спрямовані не тільки до винного або його 

близьких, а й до будь-яких інших осіб. При цьому дії винного повинні ква-

ліфікуватися за статтями, що передбачають кримінальну відповідаль-

ність за злочини, вчинені в стані сильного душевного хвилювання. 

2. При вирішенні питання кримінальної відповідальності осіб, які 

посягають на життя працівника правоохоронного органу, перебуваючи у 

стані сильного душевного хвилювання, внаслідок неправомірних дій з 

боку останнього, слід виходити із загальних правил кваліфікації загаль-

ної та двох спеціальних норм, а тому кваліфікувати їх дії лише за ст. ст. 

116 КК України, без урахування п. 7 ч. 1 ст. 66 КК України при призначен-

ні покарання. 
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КРИМІНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ НЕГАТИВНОМУ 

ІНФОРМАЦІЙНОМУ ВПЛИВУ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

Автор: Сахута П. В., курсант, Харківський національний університет 

внутрішніх справ, м. Харків 

 

Засоби масової інформації займають важливе місце в розвитку як 

суспільства, так і особистості. Відомо, що вільний обіг інформації є запо-

рукою розвитку відкритого ліберального суспільства з найвищими демо-

кратичними стандартами. Разом з тим, в науковій літературі та у полі-

тичному дискурсі слушно порушується проблематика деструктивного, а 

подекуди й криміногенного, впливу засобів масової інформації. Останній 

визначається кількома чинниками: емоційним розбещенням, примітиві-

зацією потреб, підсиленням ефектів призонізації, конструюванням ви-

кривленої реальності (фрейминг новин, дезінформація в межах пропага-

нди та тощо), продукування феномену звикання до злочинності через 

демонстрацію злочинної діяльності тощо. Всі ці обставини в достатній 

мірі досліджені наукою та, зазвичай, пов’язуються з факторами форму-

вання криміногенного потенціалу суспільства. Але малодослідженими 

залишаються питання протидії негативному (криміногенному) впливові 

засобів масової інформації.  

Як зазначає В. В. Голіна, сучасна кримінологічна наука України базу-

ється на вихідних положеннях теорії запобігання злочинності, в арсеналі 

якої існує трирівнева система запобіжного впливу: загальносоціальний, 

спеціально-кримінологічний і індивідуальний рівні. Кожний з них має свої 

ресурси (більш-менш значні запаси, які можна використати за потреби). 

Будь-яка держава і суспільство прагне того, щоб мати достатній і необ-

хідний ресурси для мінімізації об’єктивних і суб’єктивних соціальних су-

перечностей і негативних наслідків використання інших політик, у тому 
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числі у сфері протидії злочинності [1, с. 196]. Керуючись узвичаєною в 

кримінологічній науці гносеологічною настановою щодо диференціації 

заходів протидії злочинності, можливо запропонувати до використання в 

аналітичних та практико-перетворювальних цілях аналогічний підхід.  

На загальносоціальному рівні протидія криміногенному потенціалу 

полягає, в основному, в оптимізації правового регулювання інформацій-

ного простору, утвердженні загальнокультурного вектору розвитку осо-

бистості та суспільства в цілому. Серед таких заходів варто звернути 

увагу на створення Інформаційного кодексу, розроблення якого здійсню-

ється уже більш як 15 років, починаючи з 2000 р. Необхідність прийняття 

Інформаційного кодексу полягає у: а) нормативному забезпеченні норм і 

стандартів для інформаційної продукції шляхом визначення та обмежен-

ня небезпечних та шкідливих факторів; б) визначенні системи органів, які 

реалізовуватимуть завдання щодо дотримання законодавства в інфор-

маційній сфері; в) встановленні відповідальності за порушення законо-

давства в інформаційній сфері; г) функціонуванні системи заохочуваль-

них заходів до суб’єктів надання інформаційних послуг. 

На спеціально-кримінологічному рівні комплекс заходів та програм 

протидії складається зі створення єдиного національного контролюючого 

органу за дотриманням законодавства щодо діяльності мас-медіа та 

впровадження системи громадського інформування про події суспільного 

значення.  

До 27 травня 2015 р. в Україні функціонувала Національна експерт-

на комісія з питань захисту суспільної моралі (далі — Комісія). На жаль, 

лобізм рішення Кабінету Міністрів України, який прийняв Постанову від 

27.05.2015 № 333 «Про ліквідацію Національної експертної комісії з пи-

тань захисту суспільної моралі» [2] погіршив становище України в інфо-

рмаційному полі. На сьогодні згідно зі ст. 15 Закону України «Про захист 

суспільної моралі» від 20.11.2003 № 1296-IV [3] визначено широке коло 
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контролюючих органів, в діяльності яких забезпечення захисту суспільної 

моралі є побічним, а не основним завданням, а також не встановлено чі-

ткого розмежування компетенції між контролюючими органами. На нашу 

думку, необхідно якомога скоріше відновити діяльність Комісії, оскільки в 

Україні немає жодного органу, функціями якого є забезпечення протидії 

шкідливим факторам в продукції, що поширюється мас-медіа. Разом з 

тим слід бути свідомим й того, що відновлення діяльності Комісії ще не є 

вирішенням проблеми протидії, залишається відкритим питання про пов-

новаження та компетенцію Комісії. Так, в Положенні про Національну ек-

спертну комісію з питань захисту суспільної моралі від 17.11.2004 р. № 

1550 [4] було зазначено обмежене коло повноважень (п. 5, п. 6 Поло-

ження), яке не надавало реальної можливості Комісії для належної реа-

лізації своїх завдань. 

Система громадського інформування — суспільне (громадське) мас-

медіа в формі телебачення, радіомовлення, преси та ресурсу мережі Ін-

тернет, повинно фінансуватися державою (бути некомерційним) та мати 

статус незалежного ЗМІ, що особливо важливо — незалежного від полі-

тичних та фінансово-корпоративних груп. Громадське ЗМІ повинне вико-

нувати освітню, культурно-виховну функції інформування, чітко відокре-

млювати факти від коментарів та оцінок, а також об’єктивно, повно, сво-

єчасно і неупереджено інформувати про суспільно значущі події в Україні 

та за кордоном. 

На індивідуальному рівні комплекс заходів спрямований на підви-

щення рівня обізнаності населення наявності загроз в інформаційному 

полі та способів забезпечення захисту від них. На нашу думку, комплекс 

заходів індивідуального рівня повинен складати: 1) діяльність громадсь-

ких організацій, надання мас-медіа програм з роз’яснення населенню 

про способи індивідуальної профілактики віктимності; 2) впровадження 
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системи правового виховання, створення системи методичних рекомен-

дацій для громадян, а також впровадження навчальних програм та ме-

тодик для навчальних закладів; 3) широка демонстрація сутності пропа-

гандистських методик, викриття неправдивої інформації.  

Таким чином, підводячи підсумки, зауважимо на необхідності розбу-

дови системи протидії криміногенним інформаційним впливам мас-медіа, 

що диктується сучасним розвитком інформаційного суспільства та загро-

зам и в інформаційній сфері. Запропоновані заходи викладені нами пунк-

тирно та мають розглядатися як запрошення до конструктивної дискусії в 

площині кримінологічної доктрини й практики. 
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У вересні 2015 року під час роботи Першого Львівського форуму 

кримінальної юстиції В.О. Навроцький вдало «спровокував» учасників 

заходу до дискусії шляхом постановки декількох питань, що стосувалися 

наявності чи відсутності зв’язку між Конституцією України та Криміналь-

ним кодексом (далі – КК) України. Не пройшло і року, і вітчизняний зако-

нодавець дав однозначну відповідь на всі запитання одразу – 02 травня 

2016 року Верховна Рада Україна прийняла два закони: «Про статус 

суддів та судоустрій» [1] та «Про внесення змін до Конституції України 

(щодо правосуддя) [2]. Відкидаючи будь-яку політичну складову такого 

рішення, спробую окреслити спільні проблеми мабуть «найоновлю-

ванішого в світі» КК України та черговий раз оновленої Конституції 

України. Таких проблем є чимало, проте навіть поверховий аналіз вказа-

них законів привернув увагу до таких з них.  

1. Нова редакція статті 129 Конституції України «Суддя, здійснюючи 

правосуддя, є незалежним та керується верховенством права» є 

співзвучною зі ст. 2. Нового закону «Про статус суддів та судоустрій»: 

Завдання суду. 1. Суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства 

права забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до ін-

ших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а та-

кож міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Вер-

ховною Радою України. 
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Стаття 129 Конституції України до цього передбачала, що судді при 

здійсненні правосуддя незалежні і підкоряються лише закону, тобто тут 

велася мова про верховенство закону, у вказаних змінах – про верхо-

венство права. З цього приводу слід зазначити наступне.  

В. К. Грищук звертає увагу на особливість Конституції України, яка 

призвела, на моє суб’єктивне переконання, до переважання права над 

законом в сучасному українському суспільстві. Мова йде про ч. 1 ст. 8 

Конституції України – в Україні визнається і діє принцип верховенства 

права, який вперше помилково, на думку В. К. Грищука, був закріплений 

в Конституції УРСР 1978 року [3, с. 45].  

У 2004 році Конституційний Суд України розтлумачив принцип вер-

ховенства права – це панування права в суспільстві. Верховенство пра-

ва вимагає від держави його втілення у правотворчу та правозастосовну 

діяльність, зокрема у закони, які за своїм змістом мають бути проникнуті 

передусім ідеями соціальної справедливості, свободи, рівності тощо. 

Одним з проявів верховенства права є те, що право не обмежується ли-

ше законодавством як однією з його форм, а включає й інші соціальні ре-

гулятори, зокрема норми моралі, традиції, звичаї тощо, які легітимовані 

суспільством і зумовлені історично досягнутим культурним рівнем сус-

пільства. Всі ці елементи права об’єднуються якістю, що відповідає ідео-

логії справедливості, ідеї права, яка значною мірою дістала відображен-

ня в Конституції України [4].  

Суддя Конституційного Суду України В. І. Іващенко не погодився із 

цим та вважає, що із сформульованого у наведеному рішенні визначення 

принципу верховенства права випливає можливість протиставлення за-

конодавства і таких «соціальних регуляторів», як норми моралі, традиції, 

звичаї тощо. При цьому в разі колізії норм законів і цих «регуляторів» 

пріоритет надається останнім, оскільки закон «іноді може бути й неспра-

ведливим, у тому числі обмежувати свободу та рівність особи» [4]. 
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Отже, принцип верховенство права став ключовим при здійсненні 

правосуддя, що надає суду по суті необмежені дискреційні повноважен-

ня, оскільки вони тепер можуть керуватися і неписаними правилами, що 

було неможливим при дії принципу законності. На мою думку, таке 

рішення законодавця є передчасним. 

2. Згідно з ст. 129 Конституція України, одним із принципів здійснен-

ня правосуддя, став принцип забезпечення доведеності вини, появу яко-

го нівелює наступне.  

Конституція України у ч. 1 ст. 62 проголосила, що особа вважається 

невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному 

покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і вста-

новлено обвинувальним вироком суду. 

Встановлення вини є завершальним етапом кримінального про-

вадження – тільки після встановлення того, хто порушив кримінально-

правову заборону, можна з впевненістю зафіксувати в описовій частині 

повідомлення про підозру, обвинувальному акті чи обвинувальному ви-

року – форму та вид вини. 

Навіть поверхове ознайомлення із вироками судів свідчить не стіль-

ки про правильність чи помилковість кримінально-правової кваліфікації, 

скільки про невтішну ситуацією із встановленням суб’єктивної сторони 

складу злочину та ознак, що характеризують її зміст. На жаль, перелік 

подібних судових рішень має постійно високу динаміку – ні орган досудо-

вого розслідування, ні потім суд не вважає за потрібне обґрунтовувати у 

своїх рішеннях форму та вид вини людини, яка виступає у ролі підо-

зрюваного чи обвинуваченого.  

Таким чином, суб’єктивна сторона злочину правозастосовниками у 

більшості випадків не встановлюється, а кінцеве рішення вступає в за-

конну силу. 



 

 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ -  2016 

VIII  ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

  
 

159 

Як би це не парадоксально звучало, проте такі незаконні рішення ор-

ганів досудового розслідування та судів є законними, оскільки чинний 

Кримінальний процесуальний кодекс (далі – КПК) України у п. 2 ч. 1 ст. 

91 (Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному про-

вадженні) передбачає, що у кримінальному провадженні підлягають до-

казуванню винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального право-

порушення, форма вини (курсив наш – В.Ш.), мотив і мета вчинення кри-

мінального правопорушення. КПК України 1960 р. у п. 2 ч. 1 ст. 64 

(Предмет доказування) раніше вказував на необхідність встановлення 

винності обвинуваченого у вчиненні злочину та мотиви злочину.  

У зв’язку із цим слідчому, прокуророві, судді слід всього лише пра-

вильно зафіксувати та сформулювати форму та вид вини шляхом вста-

новлення прямого зв’язку між ознаками, що характеризують зміст 

об’єкта, об’єктивної сторони складу злочину із законодавчо визначеними 

ознаками прямого чи непрямого умислу, злочинної самовпевненості чи 

злочинної недбалості. 

Отже, реформування кримінальної юстиції України нерозривно 

пов’язано із конституційною реформою. Наведені приклади такого 

взаємозв’язку додатково свідчать про необхідність серйозного ставлення 

до найменших, на перший погляд, дрібниць. Однією з них є дискусійне 

положення кримінально-правової доктрини щодо необхідності заміни у 

Конституції України принципу верховенства права на принцип верховен-

ства закону.   

Наступною є відношення законодавця та правозастовника до вста-

новлення всіх ознак суб’єктивної сторони складу злочину, оскільки воно є 

формальним та неприпустимим – фактично узаконено не встановлення 

виду форми вини. Проста констатація наявності форми вини, мети та 

мотиву вчинення злочину свідчить про мовчазну згоду учасників кри-
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мінального процесу на ігнорування вимог матеріального кримінального 

права. Знову ж таки, вирішення цієї проблеми можливе лише шляхом 

внесення змін та доповнень до Конституції України.  

Наведені положення у жодному випадку не претендують на єдино 

правильні чи аксіоматичні, вони швидше є запрошенням до продовження 

дискусії щодо вирішення спільних проблем покращення Основного та 

кримінального законів.  
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УДК 343.222.001.11 

КРИТЕРІЇ ВІДМЕЖУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ТА 

ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

Автор: Примаченко В.Ф., канд.юрид.наук, доцент, доцент кафедри 

кримінального права та кримінології, Дніпропетровський державний 

університет внутрішніх справ, м. Дніпро 

 

Диференціація кримінальної відповідальності і індивідуалізація кри-

мінальної відповідальності є категоріями суміжними і нерозривно 

пов’язаними між собою, проте різними. Принаймні такої позиції дотриму-

ється більшість сучасних вчених, що, відповідно, вказує на існування 

протилежних точок зору.  

Серед вітчизняних науковців на сьогодні превалює підхід щодо од-

нозначного розмежування диференціації та індивідуалізації кримінальної 

відповідальності. Як відзначає Л. В. Павлик, беззаперечним є той факт, 

що диференціація та індивідуалізація нерозривно пов’язані між собою, 

однак між ними є певні відмінності. У літературі висловлюються думки, 

що ці явища тісно взаємопов’язані і в часі наслідують одне одного, хоча і 

мають різну правову природу [1, с. 317]. 

Диференціацію кримінальної відповідальності іноді пов’язують не 

лише з діяльністю законотворця, а й правозастосовника, що видається 

не правильним, оскільки негативно впливає не лише на теоретичне ро-

зуміння чіткості розмежування диференціації та індивідуалізації криміна-

льної відповідальності, а й на їх практичне застосування. Диференціація 

виступає безпосереднім інструментом законодавця у проведенні кримі-

нально-правової політики держави, є принципом його діяльності, індиві-

дуалізація являє собою діяльність іншого суб’єкта – правозастосовника, 

яка направлена на втілення волі законодавця в межах визначеної ним 

диференціації кримінальної відповідальності. У цілому діяльність зако-
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нодавця і правозастосовника в даному контексті підпорядкована єдиній 

меті – забезпечити якісну та збалансовану роботу єдиного складного ме-

ханізму, елементи якого тісно пов’язані. До того ж ці елементи можна ви-

будувати в наступний послідовний ряд: криміналізація – пеналізація – 

диференціація кримінальної відповідальності – кримінально-правова 

кваліфікація – індивідуалізація кримінальної відповідальності – дифере-

нціація виконання покарань – індивідуалізація виконання покарань. 

Порівняння диференціації та індивідуалізації кримінальної відпові-

дальності дозволяє виокремити наступні критерії їх розмежування. 

Диференціація кримінальної відповідальності: 

1) є формальним методом кримінально-правової політики; 

2) суб’єктом її здійснення є законодавчий орган (Верховна Рада 

України); 

3) здійснюється шляхом нормотворчості; 

4) спрямована на потенційні суспільно небезпечні діяння; 

5) реалізується та закріплюється у законі України про кримінальну 

відповідальність; 

6) передбачає обов’язкове врахування типових ознак (наприклад, 

ступеня та характеру суспільної небезпечності) суспільно небезпечного 

діяння; 

7) чим ширша її сфера і деталізація, тим менше простору для індиві-

дуалізації; 

8) є більш широкою категорією по відношенню до індивідуалізації; 

9) пов’язана із криміналізаціє та пеналізацією. 

Індивідуалізація кримінальної відповідальності: 

1) є дискреційним методом кримінально-правової політики; 

2) суб’єктом її здійснення є правозастосовник (суд, Президент Украї-

ни); 

3) здійснюється шляхом правозастосування; 
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4) спрямована на конкретні суспільно небезпечні діяння та конкрет-

них осіб, які їх вчинили; 

5) реалізується та закріплюється у відповідному правозастосовному 

акті; 

6) передбачає обов’язкове врахування конкретних ознак суспільно 

небезпечного діяння і супутніх обставин, а також особливостей винної 

особи; 

7) чим більше для неї простору, тим меша сфера і деталізація ди-

ференціації; 

8) є вужчою за диференціацію категорією; 

9) пов’язана із кримінально-правовою кваліфікацією. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ПОКАРАННЯ 

Автор: Храмова К.В., студентка, Яньченський  інститут індустріаль-

них технологій, Китайська Народна Республіка 

 

Одним із найважливіших завдань, що стоять перед будь-якою дер-

жавою, є протидія злочинності, стан якої у поєднанні з кризовим стано-

вищем у соціально-економічній сфері багатьох країн вкрай негативно 

впливає на розвиток суспільства і, зрештою, загрожує безпеці. Тому не 

втрачають своєї важливості питання попередження злочинності, 

зміцнення законності, забезпечення захисту прав, свобод і законних ін-
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тересів громадян, дотримання принципів соціальної справедливості, до-

цільності та ефективності реалізації кримінальної відповідальності. 

У системі заходів, які здатні забезпечити виконання таких завдань, 

значне місце посідає покарання. У зв’язку із цим, проблематика покаран-

ня завжди була теоретично та практично важливою у національному та 

зарубіжному кримінальному праві, а законодавчі норми, які регулюють 

покарання, постійно зазнають змін і доповнень. На це у своїх досліджен-

нях звертали увагу такі українські вчені як М. І. Бажанова, В. П. Філонов, 

О. М. Джужа, І. П. Лановенко та ін. Тому метою даної роботи є аналіз 

останніх тенденцій змін інституту покарання в Україні та закордоном, а 

також визначення напрямків його розвитку в цілому в сучасних умовах. 

За своєю суттю покарання є заходом примусу, що застосовується 

від імені держави за вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненні 

злочину, і полягає в передбаченому законом обмеженні прав і свобод 

засудженого – ст. 50 Кримінального кодексу (далі – КК) України [1]. 

Оцінка юридичного значення цього правового явища засвідчує, що пока-

рання досі є важливою формою  юридичної відповідальності, оскільки 

воно є необхідним засобом охорони суспільства від злочинних посягань. 

Виконання цієї ролі здійснюється через погрозу покаранням, якою на-

повнена санкція кожної кримінально-правової норми, що встановлює 

відповідальність за вчинення злочину, також шляхом його реалізації, 

тобто примусового впливу на осіб, які вже вчинили злочин. Це означає, 

що покарання водночас виконує важливу кримінологічну роль запобіган-

ня злочинності [2, с. 13]. 

Визначення тенденцій розвитку інституту покарання в сучасних 

умовах неможливе без комплексного дослідження змін у його законо-

давчому виразі, їх науково-практичного обґрунтування, а також за-

рубіжного досвіду та його співвіднесення із національним.  
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На прикладі кримінального законодавства окремих країн Європи та 

США можна визначити низку тенденцій сучасного інституту покарання. 

Перша з них виражається в пом’якшенні покарання за злочини, які не яв-

ляють собою значної суспільної небезпеки, і в посиленні покарань за 

тяжкі та особливо тяжкі злочини. За останні п’ять років в більшості за-

рубіжних країн були посилені санкції за тероризм, створення злочинних 

угруповань, злочини міжнародного характеру і, навпаки, пом'якшені 

санкції за незначні розкрадання, різні економічні порушення, заподіяння 

легкої шкоди здоров'ю за умови подальшого примирення злочинця та 

потерпілого і повного відшкодування заподіяної шкоди [3, с. 102].  

Наступна характерна риса розвитку інституту покарання зарубіжних 

країн полягає у чіткому поділі наслідків вчинення злочину для винної 

особи на покарання та інші заходи кримінально-правового характеру. 

Наприклад, КК Німеччини чітко розмежовує покарання та міри безпеки і 

виправлення; КК Італії містить міри безпеки та покарання. Відповідно до 

КК Польщі, крім покарання та засобів умовного покарання, також існують 

запобіжні заходи. Однак останні не спрямовані на притягнення до кри-

мінальної відповідальності за злочини, оскільки їх застосування не зале-

жить від вини правопорушника та категорії злочину, а переважно при-

значені для захисту суспільства від осіб, які ймовірно можуть загрожува-

ти громадському порядку, беручи до уваги патологічний психічний стан 

[4, с. 185].  

З кожним роком все більш помітною стає тенденція розвитку аль-

тернатив позбавленню волі. Наприклад, у Великобританії та США досить 

динамічно розвиваються норми про обмеження волі, домашній арешт, 

поміщення особи до наглядового закладу відкритого типу. У Польщі діє 

принцип економії заходів покарання, який означає призначення тільки 

такого покарання, яке є необхідним для досягнення цілей покарання. 

Якщо такі цілі можуть бути досягнуті за допомогою більш м’якого пока-
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рання, не варто призначати більш жорстке покарання. Покарання має 

бути мінімально можливим за визначених обставин [4, с. 190]. 

Всі означені тенденції спостерігаються й у кримінальному законо-

давстві України. Про це свідчать зміни до диспозицій і санкцій статей про 

терористичні та інші злочини протии громадської безпеки, міжнародні 

злочини тощо; виокремлення та доповнення «інших заходів кримінально-

правового впливу» на фізичну особу, поява заходів кримінально-

правового впливу на юридичну особу; ширше застосування системи аль-

тернативних позбавленню волі покарань, визначених у КК України ще в 

2001 році.  

Крім того, з точки зору поєднання традицій та новацій у криміналь-

ному законодавстві України, можна простежити два напрямки правового 

регулювання – збереження актуальних, доцільних і обґрунтованих норм і 

пошук нових форм впливу на злочинність. Стосовно першої тенденції, 

система покарань зберегла своє традиційне значення – на правотвор-

чому рівні вона виступає законодавчою основою для пеналізації окремих 

діянь, на правозастосовному рівні – визначає межі тих каральних за-

собів, які можуть застосовувати суди до осіб, визнаних винними у вчи-

ненні злочину [5, с. 31].  

Відповідно до другої тенденції пошуком нових форм впливу на зло-

чинність можна вважати введення до КК України спеціальної конфіскації, 

заходів впливу на юридичних осіб, зміни у розмірах штрафу, індивіду-

альну амністію тощо. Суміжними із цим можна вважати зміни у сфері ви-

конання покарань, які свідчать про оновлення змісту окремих видів пока-

рання. Це проявляється у зменшенні правообмежень стосовно засудже-

них до арешту, обмеження волі, позбавлення волі на певний строк і 

довічного позбавлення волі. Наприклад, засуджені до арешту одержали 

право отримувати грошові перекази, право одержувати і відправляти ли-

сти та телеграми без обмеження їх кількості; засуджені до обмеження 
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волі та позбавлення волі (у дільниці соціальної реабілітації) вправі мати 

при собі портативні персональні комп’ютери та аксесуари до них, гроші, 

користуватися засобами мобільного зв’язку тощо [6, с. 143]. 

Підсумовуючи викладене вище, можна зробити висновки, що роз-

виток інституту покарання наразі є актуальним питанням як в Україні, так 

і в багатьох країнах світу; українське законодавство розвивається в руслі 

європейських і світових тенденцій, враховує, адаптує та розвиває пози-

тивний зарубіжний досвід та міжнародні стандарти у сфері покарання і 

разом із тим не позбавлене недоліків. Визначені в роботі тенденції су-

часного розвитку інституту покарання можна охарактеризувати як про-

гресивні та такі, що відповідають сучасним уявленням про цілі, які стоять 

перед ним (не тільки кара, а й виправлення засуджених, а також запобі-

гання вчиненню нових злочинів як засудженими, так й іншими особами). 
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Автор: Чокой А.Г., студентка, Національна академія внутрішніх справ, 

м. Київ 

 

Важливе місце в системі кримінологічних знань посідають результа-

ти вивчення жіночої злочинності. Не дивлячись на те, така злочинність 

не має домінуючого характеру, її рівень та структура є показниками якіс-

ного стану суспільства. Жіноча злочинність має свої особливості, зумов-

лені спеціальним суб’єктом злочинної діяльності, своєрідністю механізму 

формування особи-злочинця та злочинної поведінки, явними та прихо-

ваними соціальними ризиками такої поведінки. Саме тому питання, 

пов’язані з факторами появи  та харакетристиками  такого виду злочин-

ності, не втрачають актуальності. Їм приділяв увагу й Ч. Ломброзо у праці 

«Жінка – злочинниця та повія», а також досліджували Ю. Антонян, А. Бо-

ва, В. Василевич, Т. Денисова, О. Джужа, Т. Мосійчук, О. Назаров та інші 

фахівці. Їх напрацювання дають можливість вивчити детермінації жіночої 

злочинності та прогнозувати можливі тенденції розвитку даного явища, 

що й ставиться за мету роботи. 

Як одну із середньострокових тенденцій жіночої злочинності слід ви-

значити поступове зростання в Україні кількості злочинів, вчинених жін-

ками, ще з 90-х років. На разі співвідношення жіночої  та чоловічої зло-

чинності становить 1:7 [1]. Також необхідно зазначити, що таке співвід-
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ношення важко встановити через те, що деякі злочини жінки вчиняють у 

співучасті з чоловіками, або виступають як підбурювачі чи посібники то-

що. Однак, жіноча злочинність на даний момент має швидші темпи зрос-

тання, ніж чоловіча, що не може не викликати стурбованості в суспільст-

ві. Також жіноча злочинність має більшу латентність [2]. 

Серед злочинів, які вчиняють жінки, необхідно виокремити профе-

сійну та сімейно-побутову сфери. У злочинах професійної сфери поміт-

ними є такі, що пов’язані з доступом до матеріальних цінностей (у галузі 

торгівлі, легкої та харчової промисловості тощо), а у сімейно-побутовій 

сфері, як правило, жінки вчиняють насильницькі злочини або вбивства. 

Дуже важливу роль у цьому відіграє психологічний фактор, який саме і 

штовхає жінок на злочин. До них відносять й стосунки у родині, із сусіда-

ми, сімейно-шлюбні відносини тощо. Також необхідно зазначити, що 

Кримінальним кодексом України передбачено особливий злочин, який 

може вчинити лише жінка – умисне вбивство матір’ю своєї новонародже-

ної дитини (ст. 117) [3].  

Серед жінок-злочинців чимало здобули повню загальну середню та 

вищу освіту. Більшість з них проживає у містах. Віковий статус жінок- 

злочинців складає  в середньому від 20-ти до 40-ка років. Ті, які мали ро-

дину та перебували у шлюбі, за звичай, розлучаються. У цілому жінки 

важче переносять відбування покарання та ресоціалізацію після позбав-

лення волі. 

Досліджуючи роботи науковців, можна виокремити такі детермінанти 

жіночої злочинності: більш активна участь жінок у суспільному  виробни-

цтві; процес емансипації та активність феміністських рухів; істотне осла-

бленням основних соціальних інститутів і насамперед – родини; зростан-

ня таких антисуспільних явищ, як  наркоманія, алкоголізм, проституція 

тощо; соціально-економічна та політична ситуація в країні (зростання 

безробіття, політична нестабільність тощо); недоліки правового регулю-
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вання праці жінок; проблеми у сімейному житті та побутовій сфері; про-

паганда пріоритету чоловічих видів діяльності; виховання за чоловічою 

моделлю поведінки [4]. 

З огляду на основні детермінанти, можна припустити, що жіноча 

злочинність матиме тенденції до зростання, оскільки: на даному етапі 

розвитку соціально-економічної ситуації, багато жінок втрачають роботу, 

а отже вони можуть бути більш схильні вчинити матеріально-корисливі 

злочини; прогресує зниження ролі сім’ї та нівелізація традиційних сімей-

них ролей; зростає кількість жінок, які ведуть антисоціальний спосіб жит-

тя, вживають алкоголь та психоактивні речовини, а це в свою чергу може 

привести до збільшення злочинів у наркотичній сфері, посилення алко-

голізації як фонового явища злочинності тощо; все більше жіночого на-

селення намагається ні в чому не поступатися чоловікам (мати такі ж по-

сади, права та професії), що в свою чергу може привести до зростання 

злочинів у професійній сфері; зважаючи на детермінанти жіночої зло-

чинності, можна припустити, що вона буде ускладнюватися за своєю 

структурою, приймати різноманітні форми та поширюватися у нових 

сферах. 

У зв’язку із цим суспільство та держава повинні постійно вживати за-

ходів для попередження і зменшення жіночої злочинності.  До таких за-

ходів можна віднести: вдосконалення законодавства в частині, що стосу-

ється жінок (відносно працевлаштування, соціальної допомоги тощо); 

створення центрів допомоги жінкам (наприклад, психологічної або 

пов’язаної з тимчасовим перебуванням); виховання жіночого типу пове-

дінки; поліпшення соціально-економічної ситуації у районах та місцевос-

тях, де фіксується зростання жіночої злочинності; проведення культурно-

виховних заходів, спрямованих на підвищення етичної, трудової, естети-

чної і правової культури жінок тощо [5]. 
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Як підсумок можна зазначити, що злочинність жінок є частиною за-

гальної злочинності, але з досить специфічними характеристиками, де-

термінантами та засобами протидії. Вони зачіпають економічну, демо-

графічну, психологічну, культурну, правову, політичну, моральну та інші 

сфери соціального життя і є своєрідними індикаторами «здоров’я»  сус-

пільства. Тому забезпечення позитивних перспектив соціального розвит-

ку нерозривно пов’язано з вирішенням проблем у галузі залучення жінок 

до протиправної поведінки.  
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Право на життя – одне з найважливіших особистих прав і свобод, 

гарантуючих фізичне існування людини як біологічної істоти та суб’єкта 

суспільних відносин. Саме тому зміст, дотримання та захист цього права 

досить часто стають предметом гострої полеміки, оскільки зачіпають 

широкий спектр різних сфер життєдіяльності суспільства та держави – 

право, політику, релігію, філософію, медицину [1, c. 19]. Розглядом і 

дослідженням цього питання займалися такі вченні, як С. Б. Булеца, Я. О. 

Триньова, К. М. Левандовські, А. К. Ткаченко та ін. 

Конституція України у ст. 27 закріплює положення: «Кожна людина 

має невід’ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно 

позбавлений життя» [2]. Отже, кожній людині гарантується право на 

життя, проте Основний закон не вказує на момент, з якого починає діяти 

відповідне право. Кримінальний кодекс (далі - КК) України акумулює 

норми про посилену охорону життя людини – всі різновиди вбивств (ст.ст. 

115–119), тяжкі тілесні ушкодження, що призвели до смерті (ч. 2 ст. 121), 

доведення до самогубства (ст. 120) тощо [3]. При цьому фахівців із 

кримінального права цікавить не лише питання про припинення 

людського життя, але й про момент його початку, адже це має важливе 

значення в ході кваліфікації злочинів в окремих випадках. 

У зв'язку із цим за мету роботи ставиться вивчення кримінально-

правових аспектів питання про момент визначення людини cуб'єктом, 

http://pidruchniki.com/1233111949684/pravo/zahodi_profilaktiki_zlochiniv_vchinyayutsya_zhinkami
http://pidruchniki.com/1233111949684/pravo/zahodi_profilaktiki_zlochiniv_vchinyayutsya_zhinkami
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який має право на захист свого життя, а також загально-правових 

наукових підходів до означеної проблеми. 

Питання про початок охорони життя у кримінальному праві постає 

при застосуванні відповідальності за умисне вбивство матір'ю своєї 

новонародженої дитини (ст. 117 КК України). У цьому випадку 

застосовується загальновизнана у теорії та практиці кримінального права 

позиція, за якою охорона життя людини розпочинається з початком 

фізіологічних пологів (момент першої потуги) або початком штучних 

пологів (кесарів розтин) [4, с. 192].  

Слід звернути увагу на важливий момент – для правильної 

кваліфікації дітовбивства першочергове значення має відмежування його 

від аборту. Вказівка в ст. 117 КК України на те, що вбивство може бути 

вчинено як під час пологів, так і після пологів, породжує питання: чи 

можна віднести до дітовбивства позбавлення життя немовляти до 

початку його дихання або навіть до появи на світ? Життя дитини 

охороняється законом у ході пологів. Однак, у той же час замах на плід, 

що знаходиться в утробі матері, вбивством не вважається та може 

спричиняти кримінальну відповідальність лише за незаконне проведення 

аборту або заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю жінки. А тому до даного 

виду вбивства слід відносити не тільки вбивство новонародженого після 

відділення плода від тіла матері та початку самостійного життя, але й 

убивство дитини, яка не почала самостійного позаутробного життя. У 

даному випадку мати, заподіюючи смерть дитині, яка народжується, 

усвідомлює, що її дії спрямовані на позбавлення життя людини, а не на 

переривання вагітності [5]. 

Загальна доктрина права містить різні інтерпретації моменту, з якого 

розпочинається правове забезпечення охорони життя людини. Проте 

майже всі вони пов’язані з початком фізіологічних або штучних пологів 

людини [6, c. 72]. Разом із тим, в українському законодавстві є достатня 
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кількість нормативних актів, що свідчать про охорону прав людини ще до 

народження.  

Так ст. 1261 Цивільного кодексу (далі – ЦК)  України визначає, що до 

першої черги спадкоємців за законом належать (серед інших) зачаті за 

життя спадкодавця та народжені після його смерті діти. Крім того, ст. 25 

ЦК України у випадках, встановлених законом, забезпечує охорону 

інтересів «зачатої, але ще не народженої дитини» [7]. Зміст таких 

правових норм дозволяє зробити висновок про те, що в деяких випадках 

життя і тілесна недоторканність ембріона є об’єктом, що охороняється. 

Проте Конституція України не передбачає правову охорону 

ненародженого. 

Очевидною є відсутність універсального уявлення про момент 

виникнення права на життя в національному праві, а тому протягом 

багатьох років у науковому середовищі не припиняються дискусії, які 

часом призводять до діаметрально протилежних суджень [8, с. 159]. 

Результати досліджень фахівців з означеної проблеми засвідчують, що 

існють три основних підходи до визначення моменту початку охорони 

людського життя в законодавчому порядку: абсолютистський, 

ліберальний і градуістичний. 

Прибічники абсолютистської позиції розглядають запліднену 

яйцеклітину або ембріон як людську істоту, яка має безумовну цінність і 

право на життя. Саме тому забороняється здійснювати які-небудь дії, які 

перешкоджають або припиняють її (його) розвиток. Якщо ж цьому 

перешкоджають якісь природні процеси, то слід протистояти їм подібно 

до того, як протистоять захворюванням, які загрожують життю людини. 

Таким чином, обов'язком держави є забезпечення розвитку життя на 

будь-якій стадії та абсолютний захист. 

Друга точка зору – ліберальна – ґрунтується на положенні, згідно з 

яким на будь-якому розвитку ембріон не може бути визначений як особа. 
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Це означає, що він має незначну цінність або навіть взагалі її 

позбавлений, тому ембріон не потребує якогось особливого захисту і не 

наділяється правом на життя. Отже, послідовники цієї позиції вважають, 

що ембріон не має цінності, яка гідна державною захисту, тому вони 

нечисленні. 

Прибічники градуалістичного погляду переконані, що запліднена 

яйцеклітина розвивається в людську істоту поступово й ембріон має 

значну, але не абсолютну цінність. У рамках цієї позиції одні автори 

вважають, що ембріон має право на життя, досягши певного рівня 

розвитку, інші – досягши дієздатності. Проте єдиної думки не існує [6, c. 

73]. 

Після винайдення технології ультразвуку та впровадження в медичну 

діяльність реанімаційних заходів криміналісти стали замислюватися над 

зниженням віку, з якого можлива кримінально-правова охорона життя 

людини. Адже можливість підтримувати життя новонародженого з 22 

тижня його розвитку посіяло сумнів щодо доцільності залишатись 

прихильниками усталеної позиції. Все більше вчених стали схилятись до 

встановлення кримінально-правової охорони життя людини з 22 тижня 

розвитку плоду [8, c. 157].  

За свідченнями М. Локвуда було встановлено, що людська 

особистість формується тільки на 14-й день розвитку (після створення 

зиготи). В основу цього висновку було покладено наступні факти. По-

перше, первинна смуга, яка є попередником центральної нервової 

системи, розвивається тільки на 14-й день. По-друге, на ранніх стадіях 

розвитку ембріона його індивідуальність є розмитою. До 7-10-го дня 

розвитку можливі два явища – формування близнюків або мозаіцизм. По-

третє, приблизно на 14-й день відбувається імплантація в стінку матки. 

При цьому, слід зазначати, що до 60 % ембріонів при природному 

заплідненні не імплантуються в тілі матері. Напрошується висновок: 
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якщо в природі більшість зародків у віці 14-ти днів зникають природнім 

способом, то проведення досліджень і знищення ембріона у віці до 14-ти 

днів є цілком припустимим. Отже, за ембріоном людини у віці його 

розвитку з 15-го дня запліднення необхідно визнати право на життя. 

Посягання на це право з боку сторонніх осіб має розцінюватись як злочин 

проти життя людини [9].  

У зв’язку із цим доречно згадати про вплив правового регулювання 

на суспільні відносини та рівень їх моральності. Закріплення моменту 

кримінально-правової охорони життя ембріона людини буде мати не аби-

який позитивний соціальний і морально-етичний ефект. Адже як жінки, 

так і чоловіки, перебуваючи під потенційною кримінальною 

відповідальністю, будуть змушені відповідальніше відноситись до своїх 

статевих зв’язків. Це означає зупинення в Україні шквалу венеричних 

захворювань, небажаних вагітностей, покинутих дітей тощо. Слідкуючи 

за своїм статевим життям, українська нація матиме всі шанси здобути 

здоров’я та надати здорових нащадків, що для будь-якої нації є 

найбажанішим результатом соціальної політики держави [8, c. 157-158]. 

Підсумовуючи розгляд проблем, пов’язаних із початком охорони 

життя людини, можна зазначити, що усталені правові (у тому числі 

кримінально-правові) позиції у цьому питанні вже не є беззаперечними та 

в самому законодавстві, хоча й у різних його галузях, спостерігається 

неоднозначне регулювання. Досягнення медицини в констатації моменту 

зародження та розвитку життя людини, а також можливостей його 

рятування ставлять перед юридичною наукою нові завдання, які 

потребують глибоких і всебічних досліджень. 
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національний ун-т. – Ужгород : Поліграфцентр «Ліра», 2006. – 172 с.  
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7. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 [Електронний    ресурс]. – 

Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15. 

8. Триньова Я. О. Біоетичні засади забезпечення кримінально-

правової охорони життя ембріона людини / Я. О. Триньова // Право, 

держава, економіка. – 2013. – № 4 (55). – С.157-163. 

9. Локвуд М. Людська ідентичність / М. Локвуд [Електронний ресурс] 

– Режим доступу : 
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Секція 5 «Морське право. Міжнародне публічне право. Міжна-

родне приватне право»  

 

УДК 347.799.4(477) 

ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНОЮ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ТА 

ПРАКТИЧНИХ МІР У БОРОТЬБІ З ПІРАТСТВОМ НА МОРІ 

Автор: Благодельський С.В., старший викладач, Національний універ-

ситет «Одеська морська академія», м. Одеса 

 

У зв'язку із становленням України як суверенної морської держави 

основою її зовнішньоекономічного курсу у сфері морських міжнародних 

відносин стала активна діяльність як самостійної правової держави. 

У числі питань, які висуваються практикою міжнародного судноплав-

ства, актуальним є питання про правовий захист від такого серйозного 

злочину як піратство. 

Основою для боротьби з піратами є ратифікована Україною Конвен-

ція ООН 1982 р.[1]. 

Піратство як злочин закріплено в Кримінальному кодексі України [2]. 

Україна приєднується до загальних зусиль світової спільноти в про-

тидії морському піратству[3]. 

Уряд України підготував і направив в ООН для розгляду державами-

членами проект Конвенції про боротьбу з актами піратства на морі [4]. 

На сьогодні ефективним засобом захисту судів від піратських напа-

дів являється озброєна охорона на його борту [5]. 

22 червня 2011 року Комітет з питань національної безпеки і оборо-

ни України ознайомив пресу з інформацією по законопроекту №8551 

"Про Збройні сили України", підписаний президентом України 15.11.2011 

р. [6]. 
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22 лютого 2011 року Президент України підписав доручення «Про 

активізацію співпраці України з Європейським Союзом у сфері безпеки, 

попередження загрози піратських захоплень громадян»[7]. 

З 2009 року наша держава на регулярній основі бере участь у засі-

даннях Ради Безпеки ООН з проблематики морського піратства [8]. 

Як бачимо, діяльність України, що направлена на протидію піратству 

здебільшого має організаційний характер. 

Література: 

1. Про ратифікацію Конвенції Організації Об’єднаних Націй з 

морського права 1982 року та Угоди про імплементацію Частини  XI Кон-

венції Організації Об’єднаних Націй з морського права 1982 року : Закон 

України від 3 червня 1999 р. № 728-XIV // Відомості Верховної Ради 

України. – 1999. – № 31. – Ст. 254 

2. Кримінальний кодекс України: Закон України від 5 квітня 2001 

року №2341-III//ВВР України. – 2001. - №25-26. – Ст. 131 

3.  Забара И. Н. Информационный аспект противодействия мор-

скому пиратству: новации в международно-правовом регулировании. 

МП: історія, сучасність, перспективи розвитку: матеріали VIII Міжнарод-

ної науково-практичної конференції ОНМА. – Вип.8 – Одеса:ОНМА, 2014 

– 264 с. 

4.  Как Украина собирается бороться с пиратами. По материа-

лам ЦТС:cfts.org.ua. Моряк Украины №33. 22 августа 2012 г. с. 3 

5. Цимбал М. А. Морское право: історія, сучасність, перспективи 

розвитку: матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференції 

ОНМА. – Випуск 7. – Одеса: ОНМА, 2013 – 383 с. 

6.  Варинский В. А. Концептуальные составляющие борьбы с 

морским пиратством. Морське право: актуальні питання теорії та практи-

ки: Збірник наукових праць ОНМА. – Вип. 6 – Одеса:ОНМА, 2012 – 296 с. 
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7. На шляху інтеграції України до ЄС : інформаційний бюлетень 

з євро інтеграційних питань. – К., 2013. – № 2 (квітень). – 45 с. 

8. Діяльність України в рамках ООН : [Електронний ресурс] / 

Офіційний веб-сайт Постійного представництва України при ООН. – Ре-

жим доступу : http://un.mfa.gov.ua /ua/ukraine-un/general-information. 

 

УДК: 656.61.08 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ МОРСЬКИХ АВАРІЙ 

ТА ІНЦИДЕНТІВ 

Автор: Вишневський В.Л., ст. викладач кафедри морського права, На-

ціональний університет «Одеська морська академія», м. Одеса 

 

Питання розслідування морських аварій завжди залишається акту-

альним, зважаючи на необхідність збереження людського життя на морі, 

морського навколишнього середовища, майнових інтересів судновлас-

ників та власників вантажів тощо.  

Метою даного дослідження є з'ясування публічно-правових аспектів 

регулювання розслідування аварійних морських подій. 

У національному законодавстві України процедура розслідування 

морських аварійних подій зафіксована у Положенні про класифікацію, 

порядок розслідування та обліку аварійних морських подій із суднами, 

затвердженому наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 

29 травня 2006 року № 516 (далі – Положення про розслідування АМП). 

Положення про розслідування АМП в своїй основі містить норми та-

ких міжнародних актів, як Міжнародна конвенція про запобігання забруд-

ненню з суден 1973 року, із змінами, унесеними Протоколом 1978 року 

(МАРПОЛ 73/78); Міжнародна конвенція з охорони людського життя на 

морі 1974 року з поправками (СОЛАС 74); "Кодекс з розслідування  

морських аварій та інцидентів", прийнятий 27 листопада 1997 року Резо-
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люцією А.849(20) Асамблеї Міжнародної морської організації, з поправ-

ками, унесеними до нього 25 листопада 1999 року Резолюцією А.884 (21) 

Асамблеї  Міжнародної морської організації. 

Узагальнюючи практику застосування Кодексу з розслідування  

морських аварій та інцидентів 1997 року, Комітет з безпеки на морі ІМО в 

2008 році прийняв Кодекс міжнародних стандартів та рекомендованої 

практики розслідування аварії чи інцидента на морі (Кодекс розслідуван-

ня аварій), який наразі є обов'язковим для застосування всіма держава-

ми-учасницями СОЛАС-74.  

В п.1.1 даного Кодексу вказується, що його метою є забезпечення 

того, щоб держави застосовували загальний підхід при проведенні роз-

слідувань аварій і інцидентів на морі.  При цьому окремо наголошується, 

що ці розслідування не мають на меті розподілити провину або встано-

вити відповідальність. Навпаки, розслідування, як визначено в цьому Ко-

дексі, є розслідуванням, що проводиться з метою запобігання аварій і ін-

цидентів на морі в майбутньому. Будь-яке таке розслідування має про-

водитися окремо і незалежно від будь-якої іншої форми розслідування. 

Однак мета цього Кодексу полягає не в тому, щоб перешкоджати 

будь-яким іншим розслідуванням, які проводяться в рамках цивільного, 

кримінального та адміністративного провадження. Крім того, Кодекс не 

передбачає, щоб держава або держави, які проводять розслідування, 

утримувалися від повної доповіді щодо причинних факторів аварії або 

інциденту на морі під тим приводом, що на підставі висновків можуть бу-

ти встановлені вина або відповідальність. 

Двадцять восьма сесія Асамблеї ІМО прийняла Керівництво з 

надання допомоги особам, які проводять розслідування, в здійсненні Ко-

дексу розслідування аварій (резолюція MSC.255 (84)) за допомогою ре-

золюції A.1075 (28), яка скасовує резолюції A.849 (20) (Кодекс з роз-

слідування морських аварій та інцидентів) та А.884 (21) (Поправки до ко-
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дексу з розслідування морських аварій та інцидентів), на базі яких було 

розроблене українське Положення про розслідування АМП. Таким чи-

ном, на сьогодні діюче в Україні Положення про розслідування АМП не 

відповідає міжнародним стандартам розслідування морських аварій та 

інцидентів, що є обов'язковими, зважаючи на главу ХІ-1 СОЛАС-74.  

Література: 

1. Про затвердження Положення про класифікацію, порядок роз-

слідування та обліку аварійних морських подій із суднами. Наказ 

Міністерства транспорту та зв'язку від 29.05.2006 № 516 // Офіційний 

вісник України. - 2006. - № 32. - Ст. 2355. 

2. Резолюция MSC.255(84) от 16 мая 2008 г. «Одобрение кодек-

са международных стандартов и рекомендуемой практики расследова-

ния аварии или инцидента на море (Кодекс расследования аварий)» 

[Электронный ресурс] : Электронная база документов Rise. - Режим до-

ступа к документу : http://rise.odessa.ua/texts/MSC255_84.php3 

3. Резолюция А.1075(28) от 4 декабря 2013 года «Руководство 

по оказанию помощи лицам, проводящим расследование, в осуществ-

лении кодекса расследования аварий» (Резолюция МSС.255(84) [Элек-

тронный ресурс] : Электронная база документов Rise. - Режим доступа к 

документу : http://rise.odessa.ua/texts/A1075_28.php3 

 

УДК: 656.614.3.072.43:347.9 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТВАРИН МОРЕМ: ПРАВОВА 

РЕГЛАМЕНТАЦІЯ 

Автор: Дюльгер М. І., курсант ІV курсу факультету морського права і 

менеджменту, Національний університет «Одеська морська академія», 

м. Одеса 
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Живі тварини, птиця і вантажі тваринного походження (м’ясо і 

м’ясопродукти, продукти моря тощо) у наш час транспортуються дуже 

часто. Існує багато особливостей транспортування даного виду вантажу, 

які регулюються як на міжнародному рівні, так і в національному законо-

давстві.  

Нормативними міжнародними документами, які регламентують пра-

вила перевезення тварин на певному виді транспорту, є: Брюсельська 

конвенція про уніфікацію деяких правил про коносамент 1924 р. (із змі-

нами і доповненнями від 1968 р.) і Конвенція ООН про морське переве-

зення вантажів 1978 р. 

Однією з найважливіших є Міжнародна конвенція про уніфікацію де-

яких правил про коносамент від 25 серпня 1924 p. [1]. Вона ґрунтується 

на засадах Гаазьких правил про морське перевезення вантажів 1924 р. 

До сьогодні ця Конвенція, як і Протокол про зміну Міжнародної конвенції 

про уніфікацію деяких правил про коносамент 1968 p., використовується 

багатьма державами і має найбільший уніфікаційний ефект.  

У 1968 р. був прийнятий Протокол змін і доповнень до Конвенції 

1924 року (що одержав найменування Правил Вісбі), який набув чинності 

23 червня 1977 р. [2].  

Однак дані документи не містили жодних положень про перевезення 

морським транспортом тварин. І лише Конвенція Організації Об'єднаних 

Націй про морське перевезення вантажів 1978 р. (Гамбурзькі правила) 

змінила цю позицію [3]. 

Вперше нормами міжнародної «транспортної конвенції» визначено, 

що "Вантаж" включає живих тварин; в тих випадках, коли товари об'єд-

нані в контейнері, на палеті або подібному пристосуванні для транспор-

тування або коли вони упаковані, "вантаж" включає таке пристосування 

для транспортування або упаковку, якщо вони надані вантажовідправни-

ком. 
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Одночасно багатьма країнами розроблені спеціальні норми щодо 

перевезення, ввезення або вивезення тварин при здійсненні пасажирсь-

ких перевезень.  

Основним нормативним документом, що регламентує правила пере-

везень вантажів усередині нашої держави, є Цивільний кодекс України 

[4]. Також, вимоги до перевезення тварин авіаційним, автомобільним, 

залізничним, морським та річковим транспортом встановлені Правилами 

транспортування тварин, які затверджені Кабінетом Міністрів України 16 

листопада 2011 р. [5].  

Правилами встановлено спеціальні вимоги для перевезення різних 

видів сільськогосподарських тварин. Основними вимогами є те, що тран-

спортування тварин здійснюється під наглядом працівників Державної 

ветеринарної служби держави та при обов’язковій наявності ветеринар-

ного свідоцтва. 

Національні та міжнародні правила переміщення тварин морським 

транспортом передбачають, насамперед, безпеку цих специфічних ван-

тажів і запобігання аварій на транспорті. 

Тварини - це той вантаж, що повинен бути доставлений в цілості, у 

встановлені терміни, з належною швидкістю і без шкоди для навколиш-

нього середовища. 

Не зважаючи на те, що перевезення тварин регулюється як на між-

народному рівні, так і на національному, сам порядок перевезення тва-

рин морським транспортом є маловивченим питанням серед інших видів 

морських перевезень і потребує подальших досліджень. 
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ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ СТАТУСУ КРИМСЬКИХ ПОРТІВ В УМОВАХ 

ОКУПАЦІЇ 

Автор: Максимчук М. Ю., студентка ІV курсу спеціальності «Правоз-

навство», Національний університет кораблебудування імені адмірала 

Макарова, м. Миколаїв 

 

У березні 2014 року світова громадськість стала мовчазним свідком 

фундаментальної зміни системи міжнародних відносин. Норми 

міжнародного права виявилися недієвими, міжнародні гарантії та інші 

міжнародні безпекові договори залишилися лише на папері. 

Зовнішня агресія Росії, результатом якої стала втрата Україною 

Криму оголила ряд серйозних економічних проблем і одночасно породи-

ла нові. 
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Метою дослідження є вивчення та ознайомлення з основними про-

блемами статусу кримських портів, які перебувають в умовах окупації та 

їх функціонування сьогодні. 

Прямими втратами інфраструктури можна вважати націоналізацію 

кримською владою державних п’яти морських, двох рибних портів і двох 

поромних переправ. Сумарний вантажообіг портів за 2013 рік склав 13,8 

млн. тонн, тобто 10 % вантажообігу всіх українських портів. Наприклад, 

порт Феодосія посідав друге місце в Україні за обсягами перевалки 

нафти і нафтопродуктів, а в порту Севастополя йшла перевалка 

залізорудної сировини, вугілля та зернових вантажів. Відчутною для 

України є і втрата двох найбільших риболовецьких флотів у мм. Сева-

стополь та Керч, а також кількох найбільших рибних заводів, що постав-

ляли в Україну скумбрію, камбалу, сардини, бички та кільку (вилов риби 

в Криму займав, за деякими оцінками, до 70 % від загальнодержавного 

обсягу). 

Україною втрачено також великі незамерзаючі морські гавані та пор-

ти у Євпаторії, Керчі, Севастополі, Феодосії, Ялті, через які виконувалися 

майже всі зарубіжні морські пасажирські перевезення (в 2013 році – 98,2 

%). Здебільшого вже переорієнтували такі порти в термінали Одеси, Ми-

колаєва, Херсона і портів Азовського моря, але основна проблема поля-

гає в тому, що Україна втрачає контроль за виходом у Чорне море з 

Азовського моря і з частини континентальних портів. Окрім того, бюд-

жетна складова України не має вже такої статті доходів, як «плата за 

проходження через Керченську протоку», і нині вже вітчизняним 

підприємствам доведеться виділяти кошти за прохід нею. 

Кораблі та судна, які виходять з азовських портів, можуть вийти в 

Чорне море через Керченську протоку. В результаті за Росією зали-

шається можливість заборони їх пропуску з Азовського моря в Чорне. 

Заборона проходження торгових суден через Керченську протоку нега-
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тивно відобразиться на експортерах аграрної продукції та металопро-

дукції, які користуються активно використовують Маріупольський та Бер-

дянський порти. 

15 квітня 2014 року Верховна Рада ухвалила закон про забезпечен-

ня прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України, в 

якому Автономна республіка Крим і Севастополь визнаються окуповани-

ми Російською Федерацією. 

Прийняте рішення означає, що будь-яке судно, що заходить у кри-

мські порти, робить це на свій страх і ризик. При цьому судновласники та 

капітани суден, які проігнорували заборону, можуть зіткнутися з серйоз-

ними проблемами - штрафами, або навіть тюремними ув'язненнями. 

Порти Євпаторія, Керч, Севастополь, Феодосія і Ялта, як і деякі інші 

пункти пропуску через державний кордон України, були закриті розпо-

рядженням Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року №424-р 

«Про тимчасове закриття пунктів пропуску через державний кордон і 

пунктів контролю». 

У зв’язку з цим саме лише заходження будь-якого судна до цих 

портів є діянням, що порушує порядок в’їзду на окуповану територію 

Криму, окрім того, Кримінальний кодекс України було доповнено статтею 

332-1, якою встановлено відповідальність за порушення порядку в’їзду 

на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї. 

Кримінально-правові санкції доповнюються адміністративною 

відповідальністю. Так, Кодекс про адміністративні правопорушення до-

повнено статтею 204-2. За об’єктом склад цього правопорушення прак-

тично не відрізняється від об’єкту складу злочину – це адміністративні по 

своїй природі відносини щодо непорушності Державного кордону 

України. 

Ізоляція кримських портів від ринку міжнародних перевезень вже 

прогресує. Власники суден із прагматичних мотивів відмовляються від 
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заходу у порти анексованого Кримського півострову, також дається взна-

ки і заборона заходів суден у ці порти, встановлена Кодексом ISPS (The 

International Ship and Port Facility Security Code). Навіть якщо кримській 

владі вдасться фактично забезпечити безпеку мореплавання в портах на 

окупованій території, формально ІМО, як спеціалізоване агентство ООН, 

не визнає Свідоцтво про відповідність Кодексу ISPS, видане будь-якому 

судну або кримському порту російською владою.  

У зв’язку із ситуацією навколо окупованого Криму виникає маса пра-

вових колізій. Враховуючи складну політичну ситуацію і складність при-

ватноправових відносин, що складаються у сфері торгового мореплав-

ства, стає зрозумілим, що правова ситуація на Кримському півострові 

потребує прозорого юридичного врегулювання, яке зможе внести до-

статній рівень визначеності у правовий режим ведення морського бізне-

су. Такі кроки необхідно здійснювати і Україні, і всьому світовому співто-

вариству, адже від розвитку економіки, від поновлення державних кор-

донів України, досягнення миру залежить ступінь реалізації прав і свобод 

людини і громадянина. 
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Півторак Г.Ф., старший викладач кафедри морського права, Націона-

льний університет “Одеська морська академія», м. Одеса 

 

Розуміння державою, її населенням, владою сутності геополітики та 

її значущості є надзвичайно важливим, адже розробка геополітичної кон-

цепції кожної держави – справа всього народу, а не лише його окремих 

представників. Таким чином, якщо певна ідея підтримується населенням, 

вона має більше шансів на успіх, тому усвідомлення людьми напрямку 

розвитку держави є запорукою виконання такого плану розвитку. 

Саме тому автор вважає, що розуміння геополітичного становища 

України сприятиме покращенню співпраці народу і державних органів з 

метою досягнення спільних цілей на національному та міжнародному рі-

внях. 

Геополітика — це цілеспрямована, багатогранна діяльність суб'єкта 

міжнародних відносин у контексті всього спектра зовнішніх і внутрішніх 

факторів, що дають змогу цьому суб'єкту використовувати всі можливі 

ресурси в інтересах військово-політичної, культурно-інформаційної, еко-

номічної та екологічної безпеки в межах відповідних полів взаємодії. 
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Основним критерієм державності, за допомогою якого ми визнача-

тимемо геополітику України є територія держави та її кордони. А саме – 

ми простежимо хід деяких територіальних спорів України. 

Одразу після підписання українсько-румунського Договору про від-

носини добросусідства та співробітництво у 1997 році сторони розпочали 

переговори про розмежування морських просторів у Чорному морі, однак 

до 2004 року, згоди так і не дійшли. Румунія вирішила звернутися до Мі-

жнародного Суду ООН.  

Вивчивши аргументи сторін та історію питання, а також можливі 

прецеденти, 3 лютого 2009 року суд прийняв одноголосне рішення, що є 

надзвичайно рідкісним в практиці Міжнародного суду. 

Щодо острова Зміїний, суд підтвердив українську приналежність са-

мого острова та наявність українських територіальних вод навколо ост-

рова, однак разом з тим вирішив що цей острів не є складовою частиною 

берегової лінії. Суд виходив з того що острів Зміїний розташований від-

носно далеко від берегу та є дуже маленьких розмірів. Тому суд прийшов 

до висновку що острів Зміїний «не повинен впливати на делімітацію у цій 

судовій справі, окрім 12-мильної смуги територіальних вод навколо ост-

рова». 

Лінію розмежування виключних економічних зон між Україною та Ру-

мунією було побудовано методом ліній рівних дистанцій. 

Після розпаду СРСР Молдова та Україна знайшли на їх думку взає-

мно вигідні умови зміни державного кордону між ними. Мова йде про пе-

редачу Молдовою Україні 7-кілометрової ділянки автошляху Е-87, яка 

з’єднує основну частину України з відрізаною лиманом українською Бе-

сарабією і такими містами як Ізмаїл та Рені. 

Відповідно до договору Республіка Молдова передає у власність 

Україні ділянку автомобільної дороги Одеса - Рені в районі населеного 

пункту Паланка Республіки Молдова, а також земельну ділянку, по якій 
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вона проходить. Передана ділянка є власністю України на території Рес-

публіки Молдова. 

Натомість Молдова отримала вихід до р. Дунай в районі с. Джур-

джулешти. 

Наразі можна робити висновки щодо реальних практичних наслідків 

таких домовленостей для обох країн. 

Ставши морською державою, Молдова побудувала порт. Вже зараз 

діяльність порту Джурджулешти призвела до падіння вантажообігу Рені 

на 50%. Єдиним виходом з цієї ситуації ми вважаємо якомога швидше 

проведення реабілітаційних заходів щодо модернізації, поновлення кон-

курентоспроможності та привабливості портів Рені та Ізмаїл. 

Щодо інтересу України в досліджуваній цесії, можна сказати, що він 

задоволений, адже в громадян України, які прямують на південь Одесь-

кої області не виникає проблем, пов’язаних з прикордонним контролем.  

Література: 

1. Договір між Україною і Республікою Молдова про державний кор-

дон : [Електронний ресурс] / Верховна Рада України / Законодавство 

України / Міжнародні документи. - Режим доступу до док. : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/498_046 

2. Договір про відносини добросусідства і співробітництва між Украї-

ною та Румунією : [Електронний ресурс] / Верховна Рада України / Зако-

нодавство України / Міжнародні документи. - Режим доступу до док. : 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/642_003 

3. Додатковий протокол до Договору між Україною і Республікою 

Молдова про державний кордон щодо передачі у власність Україні ділян-

ки автомобільної дороги Одеса - Рені в районі населеного пункту Палан-

ка Республіки Молдова, а також земельної ділянки, по якій вона прохо-

дить, і режиму їх експлуатації : [Електронний ресурс] / Верховна Рада 
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України / Законодавство України / Міжнародні документи. - Режим досту-

пу до док. : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/498_047 

4. Крисаченко В.С. Геополітика // Науковий інструментарій україно-

знавця. Довідник. — К.: ННДІУВІ, 2012. — С. 4-5. 

5. Maritime Delimitation in the Black Sea (Romania v. Ukraine). 

Summary of the Judgement of 3 February 2009 : [Електронний ресурс] / 

Режим доступу до док. : http://www.icj-cij.org/docket/files/132/14989.pdf 

 

УДК 341. 96 : 341. 225 

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО НЕВИТРЕБУВАНОГО ВАНТАЖУ 

Автор: Савич О.С., канд. юрид. наук, доцент, завідувач кафедри морсь-

кого права, Національний університет  "Одеська морська академія", м. 

Одеса 

 

Інститут невитребуваного вантажу – є актуальним, проблемним та 

потребує чіткої нормативної регламентації. Проблеми починаються з ви-

значення терміну, оскільки різні нормативні акти використовують різну 

офіційну термінологію. Так, Кодекс торговельного мореплавства нашої 

держави дуже стисло регулює питання визнання вантажів невитребува-

ними, та взагалі в ньому використовується термін «незапитаний вантаж» 

(ст. 167, 169) [1]. Господарський кодекс України містить термін «невитре-

буваний вантаж» (ст. 310) [2]. У Наказі Міністерства транспорту України 

та Міністерства економіки з питань європейської інтеграції України «Про 

затвердження Положення про комісії з питань вилучення та реалізації 

залежаних вантажів» року та в безпосередньо самому Положенні взагалі 

вживається термін «залежаний вантаж» [3]. Деякі правники вживають ще 

й четвертий варіант назви такого типу вантажу – «незатребуваний» [4, С. 

80].  
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Також виникає питання щодо строків визнання вантажу невитребу-

ваним/незапитаним, так як Господарський Кодекс України встановлює 

строк в один місяць [5], а Кодекс торговельного мореплавства України в 

два місяці [1]. 

Процедура реалізації невитребуваного/незапитаного вантажу, що 

має місце у вітчизняному законодавстві пострадянських країн (на прик-

ладі Російської Федерації, Республіки Молдови, Республіки Білорусь, 

Грузії), співпадає з тою, що склалася і діє на території нашої держави. 

Крім того, текст деяких нормативних положень, що регулюють процедуру 

реалізації майже повністю ідентичний тому, що міститься в аналогічних 

нормативно-правових актах України. 

Невитребуваний/незатребуваний/залежалий/незапитаний вантаж 

породжує ряд проблем та впливає на інтереси всіх залучених сторін:  

- вивантаження невитребуваного вантажу в останню чергу, внаслі-

док чого вимагається додатковий час для проведення усіх необхідних 

вантажних операцій; 

- загромадження майданчиків транспортних підприємств – портів і 

терміналів, внаслідок чого завдаються збитки стивідорним компаніям,  

гальмується оборот капіталу; 

- не завжди невитребуваний вантаж є безпечним; 

- процедура реалізації вантажів, що знаходяться понад установлені 

терміни в морських торговельних портах є досить складною та покроко-

вою, яка, у свою чергу, вимагає багато часу; 

- часто виникають питання та складнощі звільнення обладнання (ко-

нтейнера); 

- незапитаний вантаж породжує проблеми для вантажовідправника, 

адже він несе ризик сплати недоодержаних перевізником сум; 

- іноді незапитаний вантаж виявляється або бездокументарним, або 

навіть якщо існують усі належні документи, у разі втрати своїх якостей 
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вантаж не відповідає зазначеним характеристикам і потребує подальшої 

оцінки його вартості; 

- не завжди незапитаний вантаж потрапляє на подальшу реалізацію 

у тому ж самому складі, що прийшов до порту, адже існують факти кра-

діжки вантажу. Даний перелік, нажаль, є далеко не повним. У зв’язку з 

цим є необхідність створення ефективного механізму подолання  про-

блем незатребуваних вантажів з метою нормалізації роботи порту та за-

хисту прав учасників морських перевезень. 

Вітчизняне законодавство потребує удосконалення національно-

правової бази щодо невитребуваного вантажу.  

Література: 

1. Кодекс торговельного мореплавства України від 23 травня 

1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 47–52. – Ст. 

349. 

2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV // Ві-

домості Верховної Ради України. – 2003. – № 40. – Ст. 356.  

3. Про затвердження Положення про комісії з питань вилучення 

та реалізації залежаних вантажів : наказ Міністерства транспорту Украї-

ни та Міністерства економіки з питань європейської інтеграції України від 

19 березня 2002 р. № 178/75 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 29. 
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4. Недоборовська К. В. Нормативно-правове визначення поняття 

невитребуваного вантажу / К. В. Недоборовська // Карпатський правни-

чий часопис. – № 10. – 2015. – С. 79-85. 

5. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV // 

Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19–20, № 21–22. – 

Ст. 144. 
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УДК 347.79 (043) 

КОНВЕНЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ БАЛАСТНИМИ 

ВОДАМИ 

Автор: Краснікова О. В., канд. юрид. наук, доцент кафедри морського 

права, Національний університет «Одеська морська академія», м. Одеса 

 

Актуальність проблеми управління баластними водами обумовлена 

значним негативним впливом на стан морського середовища, яке надає 

неконтрольований скид із суден баластних вод і опадів. Про масштаб-

ність проблеми, пов'язаної з перенесенням організмів в баластних водах, 

можна судити за оцінками IМО: щорічний світовий оборот баластних вод 

становить близько 12 млрд т, а число видів, яке щодня переміщуються з 

водяним баластом, перевищує 7000 [1, с. 22]. Такі дії призводять до 

серйозної екологічної деградації (переносу шкідливих і патогенних ор-

ганізмів), завдають шкоду водним біоресурсам та приносять мільярди 

доларів у вигляді збитків.  

Правове регулювання управління баластними водами і опадами має 

комплексний (інтегральний) характер. Воно включає в себе не тільки по-

точні питання, а й закони, націлені на довгостроковий ефект (карантинні 

заходи, систематичний моніторинг, збір і поширення інформації). Значне 

число наукових праць на цю тему дозволяє залучити найбільш значущі 

результати зарубіжних досліджень в науковий обіг в Україні. Такі вчені, 

як: О.Ю. Звягінцев, В.В. Івін, І.А. Кашин, О.Ф. Висоцький, М.І. Лавринен-

ко, В. Г. Работньов проводили дослідження проблем перенесення чу-

жорідних водних організмів і патогенів, питань моніторингу та механізмів 

контролю за баластними водами [2]. Однак в ряді досліджень показано, 

що жоден з існуючих методів контролю за баластними водами не є 

універсальним. 
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Хоча окремі держави і робили односторонні спроби запобігти або 

хоча б звести до мінімуму небезпеку перенесення шкідливих водних ор-

ганізмів за допомогою суден, що заходять в їх порти, однак це питання, 

будучи всесвітньою проблемою, вимагає дій, заснованих на глобальному 

застосуванні правил разом з керівництвом щодо їх ефективного 

здійснення і однакового тлумачення. З цією метою в Лондоні була скли-

кана Дипломатична конференція, яка 13 лютого 2004 прийняла 

Міжнародну конвенцію про контроль суднових баластних вод і опадів і 

управлінні ними (далі – Конвенція) [3]. 

Заходи, передбачені Конвенцією – детальні, різноманітні, орієнто-

вані як на судно і порт, так і на морські адміністрації і навіть на регіо-

нальні організації, уповноважені на пошук і розробку міждержавних 

рішень екологічних і транспортних проблем. 

Крім звичайних, які стали традиційними для моряків Судового плану, 

Журналу операцій з баластними водами, Міжнародного свідоцтва про 

управління баластними водами, міжнародним документом передбачено 

ряд нових механізмів, а саме: глибоке наукове опрацювання екологічних 

умов судноплавної лінії на фактичному біологічному матеріалі, а також 

впровадження стандартів обробки баласту і подальша оцінка по його 

біологічним і протиепідемічним критеріям. 

Після вступу в силу Конвенція увійде складовою частиною в проце-

дури контролю державою порту. Незалежно від позиції держави прапора, 

його судна в повному обсязі підпадуть під перевірки і контроль. Таким 

чином, Конвенція стане механізмом стимулювання морського торгового 

судноплавства, суднобудування, науки. 

Література: 

1. David M. Ballast water sampling in the Republic of Slovenia // 1st 

Int. Workshop on Guidelines and Standards for Ballast Water Sampling, Rio 
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de Janeiro, Brazil, 7–11 April 2003: Workshop Rep. L.: IMO, 2003. P. 22–30. 

(GloBallast Monograph Series; N 9).  

2. Высоцкий А.Ф. Анализ национального законодательства 

Украины, связанного с проблемами переноса опасных водных и пато-

генных организмов с судовыми балластными водами. Выводы, предло-

жения / А.Ф. Высоцкий,  М.Т. Лавриненко, В.Г. Работнев // IV Науч.-практ. 

семинар по проблеме управления водяным балластом судов (для спе-

циалистов научных учреждений, связанных с проблемой судоходства, 

морской биологии, экологии и охраны природы) г. Одесса, Украина, 26–

27 августа 2003 г. : отчет о семинаре. Одесса, 2003. С. 24-30. (Серия мо-

нографий Одесского демонстрационного центра программы «ГлоБал-

ласт»; вып. 8). 

3. Міжнародна Конвенція про контроль суднових баластних вод і 

опадів і управління ними 2004 - [Електронний ресурс]. - Режим доступу 

до док.: // http://docs.cntd.ru/document/902152089 

 

УДК 346.7:656.615(477) 

АРЕШТ СУДНА ЯК СПОСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ МОРСЬКИХ ВИМОГ 

Автор: Ломакіна О. А., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедри пра-

вознавства, Національний університет кораблебудування імені адмі-

рала Макарова, м. Миколаїв 

Макар’ян Давид Борисович, народний депутат України 

 

На морському транспорті встановлено спеціальний порядок забез-

печення майнових вимог — арешт судна. Судно може бути арештоване 

чи звільнене з-під арешту тільки за рішенням суду, господарського суду 

або голови Морської арбітражної комісії у випадках, визначених Кодек-

сом торговельного мореплавства України. Майнові вимоги також отри-

мують спеціальне регулювання і мають вид морських вимог згідно зі ст. 
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42 Кодексу торговельного мореплавства України. Морська вимога — це 

вимога, що виникає з права власності та інших майнових прав на судно, 

будівництво судна, управління, експлуатацію або комерційне викорис-

тання судна, заставу судна чи здійснення заходів, пов’язаних із рятуван-

ням судна; перелік морських вимог визначається Кодексом торговельно-

го мореплавства України [1]. 

Рикова О.М. визначає морську вимогу, як засноване на законі та/або 

договорі, виражене у письмовій формі волевиявлення (домагання) фізи-

чної чи юридичної особи, органу державної влади чи органу місцевого 

самоврядування, що виникає у господарських, цивільних чи трудових 

правовідносинах у сфері торговельного мореплавства, пов’язаних із екс-

плуатацією, будівництвом чи іншими заходами щодо судна, має похідний 

характер від права уповноваженої сторони у зобов’язанні, трудовому 

правовідношенні, речовому праві [2]. 

Питання арешту морських суден, зокрема, досліджувалося Стрель-

цовою Є.Д. [3]. Арешт судна є одним із найефективніших способів забез-

печення вимог у сфері мореплавства. За допомогою арешту судна і при-

мусового продажу у випадку необхідності, можна захистити інтереси ба-

гатьох кредиторів: власника судна, переданого до чартеру, постачальни-

ка бункерного палива, рятувальника  судна, членів екіпажу судна тощо. 

На сьогоднішній час й досі не проаналізовано на достатньому рівні 

визначення поняття, ознак та значення морських вимог для функціону-

вання морегосподарського комплексу та господарських відносин зага-

лом; встановлення системи господарсько-правового впливу на відноси-

ни, пов’язані із морськими вимогами; виявлення, класифікація та струк-

туризація господарських правовідносин, у яких виникають морські вимо-

ги; дослідження арешту судна у системі забезпечення морських вимог; 

з’ясування правових засад виникнення та реалізації морських вимог; до-

слідження зарубіжного досвіду правового регулювання виникнення та 
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реалізації морських вимог; формулювання пропозицій щодо вдоскона-

лення чинного законодавства, яке регламентує виникнення та реалізацію 

морських вимог. 

Можна розглядати інститут морських вимог як сукупність норм гос-

подарського та господарсько-процесуального права. Цю позицію відсто-

ює Рикова О.М., яка зазначає в своєму дослідження, що з метою «вико-

рінення неоднакової практики розгляду справ про накладення арешту на 

морське судно на забезпечення морської вимоги пропонується віднести 

відповідні справи за заявами суб’єктів господарювання до виключної під-

відомчості господарських судів». Разом із тим залишився нез’ясованим 

механізм реалізації вирішення даного питання у випадку розгляду циві-

льних та трудових спорів, що можуть лежати в основі морської вимоги. 

Україна приєдналася до Конвенції 1952 р., і тим самим підтвердила 

свою згоду на розповсюдження відповідних міжнародно-правових норм 

на своїй території. У випадку виникнення господарсько-деліктних зо-

бов’язань пов’язано з експлуатацією судна, заподіянням збитків 

суб’єктам господарювання, спричиненням шкоди навколишньому приро-

дного середовища, існує правомірність накладення арешту на судно, що 

плаває під прапором країни, яка приєдналась до Конвенції 1952 р. [2]. 

Але знову ж таки виникає питання щодо механізму накладення арешту 

на судно, що не ходить під прапором країни, яка приєдналася до Конве-

нції 1952 р. 
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УДК 341.17 

МІЖНАРОДНІ СУДОВІ УСТАНОВИ В СИСТЕМІ ЗАХИСТУ ПРАВ І 

СВОБОД ЛЮДИНИ 

Автор: Єгіазарян О. Ц., студент ІV курсу спеціальності «Правознавс-

тво», Національний університет кораблебудування імені адмірала Ма-

карова, м. Миколаїв 

 

Відомо, що на глобальному міжнародому рівні існують універсальна 

та регіональні системи міжнародного захисту прав людини та основних 

свобод. Правовою основою універсальнох системи є Міжнародний білль 

прав людини та основних свобод та інші міжнародні конвенції, прийняті в 

системі ООН. Інституційною базою цієї системи слугують Міжнародний 

суд ООН та різноманітні органи і процедури ООН. Міжнародна судова 

процедура відноситься до одного із засобів мирогого вирішення спорів. 

Так, норми ст.33 Статуту ООН, поряд з іншими шляхами розвязання 

спорів, вказують на арбітраж і судовий розгляд. До того ж , Рада Безпеки 

ООН, що «уповноважується розслідувати будь-який спір або будь-яку си-

туацію» (ст. 34 Статуту ООН), повинна брати до уваги, що «спори юри-

дичного характеру мають як загальне правило передаватися сторонами 

до Міжнародного суду відповідно до положень Статуту Суду» (ст.36 Ста-

туту ООН). 

Загальновідомо, що Міжнародний суд ООН – не єдиний судовий ор-

ган, який розглядає міжнародні спори. Пояснюється це тим , що його іс-

нування не виключає можливість ствоерення інших спеціалізованих між-

народний судів, які розпорошені по всій Земній кулі. На сьогодні їх кіль-
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кість досить велика і постійно зростає. Так І.М. Бондарєв зосередив ува-

гу, поміж іншого, на судовій системі ЛАГ ( Ліги арабських країн), правосу-

дді в організації «Ісламський конгрес» (ОІК), Комісії з урегулювання спо-

рів Арабських країн Перської затоки (РСАДПЗ) , правосудді в рамках 

ОАД (Організації американських держав), судовій системі в країнах 

Центральної і Латинської Америки, Андського суду (Андського загального 

ринку АНКОМ), порядок вирішення спорів в АСЕАН(Асоціації держав Пі-

вденно-Східної Азії), судовій системі організації Африканської єдності 

(ОАЄ), суді Співтовариства держав Західної Африки(ЕКОВАС), суді зага-

льного ринку Східної і Південної Африки (КОМЕСА), апеляційному суді 

Східноафриканського Співтовариства, суді Південноафриканського Спів-

товариства розвитку (САДК), судовій палаті Західноафриканського еко-

номічного і валютному союзу (УЕМОА) [1, с.211-235, 244-273]. Хоча це не 

весь перелік міжнародних судових установ. 

Усі міжнародні судові установи, у залежності від характеру та кате-

горій спору, класифікують. Наприклад, системи міжнародного захисту 

прав людини та основних свобод поділяють на: а) універсальну; б) регіо-

нальні [2, с.209-216]. 

Правою основою універсальної системи є Міжнародний білль прав 

людини та основних свобод та інші міжнародні конвенції, прийняті в сис-

темі ООН. Інстутиційною базою цієї системи слугують Міжнародний суд 

ООН та різноманітні органи і процедури ООН. 

До регіональної системи міжнародного захисту прав людини та ос-

новних свобод відноситься співробітницвтво в галузі прав людини араб-

ських, африканських американських і європейських країн. До правової 

основи регіональної системи відносяться конвенції про захист прав лю-

дини та основних свобод, які з врахування особливостей певного регіону 

суттєво доповнюють прогалини універсальної системи [3, с 25-26]. 
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Серед найвідоміших можна виділити наступні судові та арбітражні 

установи: 

1) Міжнародний суд ООН; 

2) Міжнародний адміністративний трибунал ООН; 

3) Міжнародний кримінальний суд; 

4) Міжнародний екологічній суд; 

5) Міжнародний адміністративний трибунал; 

6) Міжнародний арбітражний суд; 

7) Міжнародний центр з урегулювання інвестиційних спорів; 

8) Трибунал з позовів між Іраном і США; 

9) Міжамерикнська комісія з прав людини; 

10) Міжамериканський суд з прав людини; 

11) Суд Європейського Союзу. 

На завершення питання щодо загальної характеристики судового 

вирішення спорів в сфері захисту прав людини слід зазначити, що най-

більш цікавою для теорії є міжнародна правова система, сформована 

Конвенцією про захист прав людини та основних свобод, де формальні 

правові структури, тобто Європейський суд з прав людини, а свого часу й 

Комісія з прав людини, здійснюють фактичні повноваження. Ефектив-

ність вказаної системи є неперевершеною на міжнародній арені за виня-

тком, можливо, інших європейських міжнародних судових установ: Суду 

ЄС і Суду першої істанції в Люксембурзі 

Отже, провідну роль у міжнародному механізмі захисту прав і свобод 

людини відіграють міжнародні судові установи, що діють на постійній ос-

нові. Вони регулюють відносини між державами, відновлюють справед-

ливість, накладають санкції у разі порушення тих чи інших міжнародних 

норм, конвенцій, пактів, та інших договорів. Міжнародні судові установи 

діють як бар`єр, який дає змогу, уникати вседозволеності держав на між-

народній арені. 
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ВПЛИВ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ НА РОЗВИТОК 

ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СВІТІ 

Автор: Цвєтков К. О., студент ІІІ курсу спеціальності «Правознавст-

во», Національний університет кораблебудування імені адмірала Мака-

рова, м. Миколаїв 

 

На сьогоднішній день у світі стартував новий період всесвітнього 

економічного розвитку, де провідними «дійовими суб’єктами» вже висту-

пають не держави і навіть не групи держав, а найбільші транснаціональні 

корпорації (ТНК), фінансове становище яких перебільшує параметри 

держбюджетів деяких країн. 

Місце і роль транснаціональних корпорацій в світовій економіці у 

своїх роботах розглядали і аналізували такі вчені-економісти, як Новиць-

кий В.Є, Рокоча В.В., Плотніков О.В., Руденко Л. В., Бачинський В.В., Хо-

рошун О.Б., та ін. 

ТНК – являє собою підприємства, які складаються із однієї материн-

ської компанії і її закордонних міжнародних філіалів, при чому ТНК мо-
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жуть як мати статус корпорації, так і не мати його. ТНК влаштовує систе-

му світового міжнародного співробітництва, що поділяється серед кіль-

кома країнами, але в той же момент, контрольовану з єдного центру – 

тобто материнської компанії. 

Усі сучасні глобальні тенденції інтернаціоналізації виробництв й ка-

піталу, стратегічних альянсів і лібералізації зовнішньої торгівлі, привати-

зації зробили ТНК центром світового розвитку в галузі економіки. З огля-

ду на них і подальший перерозподіл світових ринків та, відповідно, сфер 

впливу, можна зробити висновок про вирогідність утворення найближчим 

часом міжнародних суперкорпорацій через злиття, об’єднання чи погли-

нання найбільших компаній. 

Близько 95% кількості транснаціональних фірм засновуються в роз-

винутих країнах із такою ж розвинутою ринковою економікою. Однак, із 

кожним наступним роком у процес транснаціоналізації все більше 

об’єднуються фірми держав, які все ще розвиваються, а також країни 

Центральної та Східної Європи. П'ять країн – Німеччина, Японія, США, 

Велика Британія, Франція – є територіями базування майже для 50% ма-

теринських транснаціональних корпорацій промислово розвинутих країн. 

На такі країни припадає 2/3 загального вивозу прямих іноземних інвести-

цій. У таких промислово розвинутих країнах знаходться близько 45% усіх 

філій ТНК, у той момент в країнах, що розвиваються, – 41 % [1, 85]. 

На сьогоднішній день ТНК трансформувалися із об’єктів в суб’єкти 

міжнародної політики, активно приймаючи участь у більшості глобальних 

процесах, що відбуваються у світі. Транснаціональні корпорації, знахо-

дячись нарівні з промислово-розвиненими країнами, багато проявляють-

ся і в політиці, економіці, у фінансово-інвестиційній, інформаційній, нау-

ково-технічній, військовій, технологічній, екологічній сферах діяльності. У 

зовнішній політиці ТНК відтворюють власну корпоративну дипломатичну 

діяльність, а саме для успішного забезпечення внутрішньо-
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корпоративної політики була створена своя, корпоративна ідеологія. На-

рівні з найразвиненішими державами, вони мають свої численні спеціа-

льні служби, а зброєю, яку випускає, наприклад, лише «Дженерал дай-

немікс», можна спокійно озброїти армію не однієї держави. [1, 86]. 

Діяльність ТНК за характером і формами проявлення у світовій гло-

бальній політиці й економіці досить багато у чому співпадає з діяльністю 

держав, що дає змогу експертам, вченим заявляти про ідентичність дій і 

проявів ТНК та держав у всесвітній глобальній політиці й економіці. В той 

же час деякі дослідники вважають, що в перспективі ТНК зможуть стати 

домінуючою потужною силою світових господарств, змінивши національ-

ні держави в ролі основних його суб’єктів [2, 308]. 

На долю ТНК випадає більша частина міжнародних прямих інвести-

цій та міжнародної торгівлі. Вони відіграють головну роль в структурі мі-

жнародного виробництва, слугують основним чинником інтеграційних та 

глобалізаційних процесів, здійснюють глобальний трансфер нових роз-

робок і технологій, прискорюють міжнародний рух капіталу, призводять 

до мобільності факторів виробництва і т.д. 

ТНК охоплюють сфери, які традиційно вважались областями держа-

вних інтересів – аналізують експерти ООН в докладі ЮНКТАД і трансна-

ціональних корпораціях. 

Міжнародний глобальний характер діяльності ТНК постійно зіштов-

хує їх з зовнішньополітичними проблемами. При цьому, також, керівники 

провідних корпорацій мають бажання повністю самостійно, без підтримки 

того чи іншого зовнішньополітичного органу країни базування, вирішува-

ти головні питання діяльності компаній у приймаючих державах через 

проведення зустрічей і переговорів з керівництвом відповідних країн [2, 

308]. 

Ринкова капіталізація окремих ТНК складає більше ніж 600 млрд. 

дол., а щорічні обсяги продаж становлять 170-230 млрд. дол. Щорічний 
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чистий прибуток кожної з найбільших таких корпорацій іноді перевищує 

річний бюджет України. 

Сьогодні ТНК мають змогу контролювати понад 55% світового про-

мислового виробництва, 70% міжнародної торгівлі, більш як 80% патен-

тів і ліцензій на новітню техніку, технології та ноу-хау, майже 92% прямих 

зарубіжних інвестицій. Практично вся торгівля сировиною на світових 

ринках контролюється ТНК, у тому числі 91% світової торгівлі пшеницею, 

кавою, кукурудзою, лісоматеріалами, тютюном, залізною рудою; 85% — 

міддю, бокситами; 80% — оловом, чаєм; 75% — натуральним каучуком, 

сирою нафтою. [3]. 

Звісно, ТНК — це багатогалузеві компанії, тому їхня діяльність є ди-

версифікованою. Наприклад, кожна з 500 найбільших ТНК США має в 

середньому різноманіні підрозділи в 12 галузях, а найпотужніші охоплю-

ють по 30—50 галузей. У групі з 100 самих провідних промислових ком-

паній Великобританії багатогалузевих — 96, Італії — 90, Франції — 85, 

Німеччини — 77. 

Головну роль в глобальних світових процесах відіграють ТНК Аме-

рики, за характером і масштабами торгово-інвестиційної експансії випе-

реджаючи ті ж промислові й фінансові компанії інших країн. Але цей роз-

рив з часом  зменшується завдяки посилення позицій ТНК держав Захід-

ної Європи та Японії, а також появи транснаціональних корпорацій країн, 

що розвиваються [4, 28]. 

Такі данні дають змогу класифікувати сучасні ТНК як «самостійних 

гравців» на арені міжнародних відносин з власною зовнішньою політи-

кою. Оскільки на них випадає більше ніж 75 % світової торгівлі, причому 

45% цієї торгівлі відбувається всередині ТНК, тобто не за характерними 

ринковими цінами, а за трансфертними цінами. Ці ціни формуються не 

під впливом ринку, а під довгостроковою визначеною політикою головної 
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материнської корпорації. З 100 найбільших економік в світі, 53 – транс-

національні корпорації, інші – це держави. 

ТНК мають величезний вплив на світовий економічний розвиток та 

загалом на регулювання міжнародних економічних відносин. ТНК – є 

«рушійними силами» світового економічного, політичного та соціального 

розвитку. Світові лідери, які з кожним роком підтверджують свої лідирую-

чі позиції та стають головними конкурентами для економічно- розвинених 

країн. 
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На сьогодні ефективна інтеграція України до світового економічного 

простору є нагальним завданням розбудови державності та економіки. 

Процес економічної інтеграції відбувається тоді, коли дві або більше 

країн об'єднуються разом для створення ширшого економічного просто-

ру з метою забезпечення кращих умов торгівлі, збільшення розмірів рин-

ку, використання ефекту масштабу виробництва (для країн з малою 

ємністю національного ринку), розширення торгівлі паралельно з 

поліпшенням інфраструктури, поширення передових технологій, стиму-

лювання конкуренції. 

Метою дослідження є вивчення та ознайомлення з основними про-

блемами та перспективами Євроінтеграції України на сьогодні [1]. 

Процес міжнародної економічної інтеграції України має певні особ-

ливості. По-перше, наша держава ще не визначилась повною мірою з 

основними напрямами і механізмом структурної перебудови економіки. 

Критерії цього процесу повинні вироблятися з врахуванням особливо-

стей розвитку світової системи господарювання, а також реальних мож-

ливостей і напрямів інтегрування до неї України. По-друге, дуже гостро 

стоять питання як безпеки у сфері зовнішньоекономічних відносин, так і 

взагалі економічної безпеки, які необхідно вирішувати з позицій активно-

го конкурентного протистояння на світовому ринку. По-третє, існують 

певні суперечності регіонального характеру, усунення яких можливе 

тільки на довгострокових договірних засадах шляхом активного вклю-

чення до інтеграційних процесів з визначенням глобальних національних 

пріоритетів та їх збалансуванням з іншими, що існують у світовому еко-

номічному просторі. По-четверте, спроби активного спілкування та діало-

гу з міжнародними фінансовими інститутами - як гарантами входження 

України до світового ринку і оновлення економіки - поки що спричиняють 

неадекватну реакцію широких кіл української громадськості, оскільки досі 
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чітко не визначено орієнтири нашої держави ні в розвитку її внутрішньої 

економіки, ні в пошуках її майбутнього місця в світовому господарстві [2]. 

Проблема економічної інтеграції для України є однією з першочерго-

вих, а враховуючи те, що Україна - одна з найбільших європейських 

держав, то для неї особливо важливою є інтеграція саме з країнами 

Європи і, в першу чергу, з країнами-членами Європейського Союзу. 

Країни-члени ЄС чітко та урочисто висловили в своїй Спільній Пропозиції 

у листопаді 1994 року намір підтримувати незалежність, територіальну 

цілісність і суверенітет України. ЄС запропонував реальну підтримку 

Україні шляхом передачі ноу-хау в рамках своєї програми TACIS, ство-

рюючи основу для цієї діяльності, він розпочав переговори для створен-

ня рамок, Угоди про партнерство та співробітництво, націлених на поси-

лення діалогу та забезпечення рівноправного партнерства фактично у 

всіх сферах потенційного співробітництва. 

Фактором розвитку процесу інтегрування України з ЄС є зовнішньое-

кономічна політика держави, весь комплекс проблем щодо створення до-

говірного простору та забезпечення національної безпеки, розвитку усіх 

форм зовнішньоекономічного співробітництва, орієнтації на глобальні 

зміни та тенденції - це може призвести до позитивних змін у становищі 

України в Європейському просторі. 

У процесі інтегрування України в ЄС особливого значення набуває 

проблема залучення іноземних інвестицій, вирішенню якої сприяє 

поліпшення інвестиційного клімату в країні, зумовлене дією макроеко-

номічних факторів. 

За останні роки Україна поступово формувала і уточнювала свою 

стратегію вступу в перспективі у Європейський Союз. Однак на підготов-

чому етапі та довгому шляху у напрямі інтеграції до ЄС попереду чекає 

велика робота з структурної перебудови економіки, реформування влас-

ності, здійснення макроекономічної стабілізації, форсуванню економічно-
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го росту, демократизації суспільства, проведення належної судової ре-

форми. Необхідно досягти тих високих макроекономічних стандартів, які 

склались в економіці країн Західної Європи. 

Розвиток відносин з Європейським Союзом у довгостроковій пер-

спективі має залишатися одним із пріоритетів зовнішньоекономічної 

політики України. Основні зусилля мають спрямовуватися на: 

- інтеграцію господарства України у загальноєвропейський економіч-

ний простір шляхом розширення доступу українських товарів на євро-

пейські ринки, ліквідацію економічних бар'єрів у торгівлі та поглиблення 

виробничої кооперації; 

- підтримку вітчизняних товаровиробників і вдосконалення 

міжнародно-правового механізму захисту їх інтересів; 

- гармонізацію економічного законодавства у відповідності до стан-

дартів ЄС і СОТ та створення економічних і правових передумов для 

створення зони вільної торгівлі Україна-ЄС. 

Таким чином, перспектива інтеграції у ЄС України залежить значною 

мірою від вирішення ряду економічних проблем. Тільки в результаті 

успішного здійснення ринкових реформ і досягнення високого рівня ро-

звитку економіки Україна може претендувати на членство у Європейсь-

кому Союзі [3]. 
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Секція 6 «Основи юридичної клінічної практики. Безоплатна 

правова допомога в Україні» 

 

УДК 340.1 

ЮРИДИЧНА ДОПОМОГА PRO BONO: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД І 

УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ 

Автор: Донець А.М., адвокат, м. Миколаїв  

 

Конституція України гарантує право кожного на вільний доступ до 

правосуддя. Важливою складовою цього права є можливість користува-

тися допомогою професійного юриста, в тому числі й безоплатно, в тих 

випадках, коли особа не в змозі оплатити юридичні послуги. Саме для 

реалізації вказаного права 02.06.2011р. в Україні було прийнято Закон 

«Про безоплатну правову допомогу». За п’ять років, які пройшли з мо-

менту прийняття Закону була, в цілому, сформована система надання 

безоплатної допомоги і з кримінальних, і з адміністративних та цивільних 

справ. Проте проблеми з доступом всіх громадян до безоплатної право-

вої допомоги залишаються. 

Стаття 14 ЗУ «Про безоплатну правову допомогу» містить перелік 

суб’єктів, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. 

Виходячи з даного переліку, особи, які заробляють більше прожиткового 

мінімуму і не відносяться до пільгових категорій (інваліди, внутрішньо 

переміщені особи тощо), права на безоплатну допомогу адвоката не ма-

ють. При цьому, враховуючи реальні доходи громадян, великий відсоток 

є неспроможним оплатити юридичні послуги, а, відповідно, і отримати 

правову допомогу [1]. 
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Вирішенням проблеми доступу громадян до безоплатної правової 

допомоги є запровадження в Україні практики Pro Bono. 

Pro bono (від з лат. pro bono publico, дослівно — для суспільного 

добра) — фраза, яка означає професійні послуги, що надаються доб-

ровільно і безоплатно, для користі громади, особливо для тих осіб, які не 

мають коштів для оплати цих послуг. 

Практика надання юридичних послуг Pro bono зародилася наприкінці 

ХІХ століття в США, коли приватні юридичні фірми в великих містах по-

чали надавати безкоштовну юридичну допомогу особам з низькими до-

ходами. На 1917 р в США діяла 41 програма правової допомоги бідним. 

До 90-их рр. минулого століття налічувалося більше 900 таких програм. 

За інформацією Американської асоціації юристів (ААЮ), як мінімум 

40% сімей з низьким або середнім доходом щорічно стикаються з про-

блемами юридичного характеру. При цьому існуюча система субсидова-

ної юридичної допомоги справляється тільки з 20% юридичних проблем 

малозабезпечених [4]. 

Усвідомлюючи дефіцит в області безкоштовної юридичної допомоги, 

професійні організації юристів почали підтримувати розвиток практики на 

безоплатній основі. Вперше робота на громадських засадах як форма 

професійної відповідальності юриста була згадана в Кодексі професійної 

етики ААЮ в 1969 р. У 1983 р ААЮ прийняла 6.1 Типове правило, яке, з 

урахуванням внесених змін, діє до сих пір. Відповідно з цим правилом 

приватним юристам рекомендується присвячувати 50 годин на рік без-

коштовній допомозі. 

Для підвищення ефективності програм про боно ААЮ також ро-

зробила «Стандарти для програм, що надають юридичну допомогу на 

безоплатній основі малозабезпеченим у цивільних справах». Вони регу-

люють питання управління програмами pro bono послуг в юридичних 
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фірмах, питання підвищення якості роботи в рамках таких програм, 

взаємовідносини з клієнтами та ін. 

Ще одна професійна організація - «Інститут про боно» (Pro Bono 

Institute) - працює над розвитком практики на безоплатній основі в вели-

ких юридичних фірмах (50 і більше юристів). Силами керівників юридич-

них фірм і провідних корпоративних юристів «Інститут про боно» ро-

зробив Декларацію принципів на безоплатній основі. Кожна юридична 

фірма, яка підписує декларацію, зобов'язується присвячувати без-

коштовній допомозі 3-5% сукупного часу роботи фірми, що становить від 

60 до 100 годин на рік у розрахунку на одного юриста [2].   

У Німеччині діяльність pro bono визначається таким чином 

(відповідно до Франкфуртського круглого столу pro bono): Надання без-

коштовних правових консультацій на добру справу. Діяльність pro bono 

включає в себе надання порад та представлення благодійних, неприбут-

кових і неурядових організацій, фондів та осіб з обмеженими фінансови-

ми можливостями, а також зобов’язання щодо просування належних 

правових процедур та прав людини. Намір, відповідно до якого юридичні 

фірми надають послуги pro bono, полягає у тому, щоб зробити їхній до-

свід та ресурси корисними для доброї справи і таким чином виконати 

свої громадянські обов’язки шляхом професійної діяльності. Правові 

консультації pro bono мають відповідати таким самим професійним стан-

дартам, що й оплачувані правові консультації. 

Послуги на безоплатній основі у Франції надаються в основному в 

області доступу l'Au Droit – у вигляді консультацій з метою забезпечення 

доступу громадян до правової інформації та для того, щоб громадяни 

могли приймати зважені з юридичної точки зору рішення. Таким чином, 

послуги на безоплатній основі не надаються з питань, пов'язаних, напри-

клад, з судовим представництвом або представництвом у кримінальних 
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справах – тобто в тих сферах, де послуги адвокатів оплачуються в рам-

ках державної системи субсидованої юридичної допомоги [5]. 

У Великій Британії відносини у контексті pro bono між юристами та 

мережею некомерційних організацій координуються організацією 

Lawworks, створеною в 1997 році. Наприклад, тільки у 2007 році була 

надана допомога по 35 тисячах юридичних проблем. В Ірландії з 2005 

року практика pro bono також здійснюється через мережу некомерційних 

організацій, що збирають від громадян заявки на безкоштовну правову 

допомогу. 

В Україні тривалий час надання послуг Pro Bono здійснювалося ад-

вокатами неформально, на власний розсуд. Лише 16 травня 2013 р., у 

рамках Четвертого Всеукраїнського дня безоплатної правової допомоги, 

було презентовано унікальний для України сайт, перший український Pro 

Bono Clearing House – “Біржа pro bono”. Головна мета ресурсу www.pro-

bono.in.ua – сприяти розвитку громадянського суспільства, захисту прав 

вразливих груп осіб, забезпечувати виконання принципів рівного доступу 

до правосуддя та верховенства права. 

Отже, в зарубіжних країнах культура Pro Bono є традицією, нормою 

співіснування юриста і громади. В Україні ця практика лише формується. 

З огляду на це, одним із першочергових завдань є виховання молодих 

юристів в Україні з усвідомленням їх соціальної ролі як захисника прав 

людини. 
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УДК 340.132.6 

МІСЦЕ ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В 

СИСТЕМІ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 

Автор: Ісмаілов Ш., студент ІІ курсу спеціальності «Правознавство», 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 

м. Миколаїв 

 

Протягом останніх років юридичні клініки при вищих навчальних за-

кладах України юридичного профілю зробили вагомий внесок у забезпе-

чення доступу вразливих верств населення нашої держави до безоплат-

ної правової допомоги. З цього можна зробити висновок, шо юридична 

клініка вищих навчальних закладів посідає важливе місце в системі без-

оплатної правової допомоги і на даний момент є актуальною темою для 

проведення аналізу. 

Юридична клініка є структурним підрозділом вищого навчального за-

кладу III – IV рівнів акредитації, що здійснює підготовку фахівців за на-

прямом "Правознавство", і створюється як база для практичного навчан-

ня та проведення навчальної практики студентів старших курсів [1]. 

Практика роботи юридичних клінік в Україні показала, що студенти, 

які працюють в юридичних клініках, за належної організації роботи з до-

помогою викладачів-кураторів можуть успішно консультувати громадян, 
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готувати їм необхідні правові документи та представляти їх інтереси в 

судах чи інших органах. А при цьому, вони набувають професійних нави-

чок юриста та глибоко усвідомлюють суть правничої професії [2].  

Варто зауважити, що безоплатність допомоги, що надається юриди-

чними клініками, не означає її недостатню якість. Справа в тому, що за 

рівень якості наданої клінікою правової допомоги відповідає ВНЗ, при 

якому вона діє, тому навчальний заклад покладає на директора клініки, її 

координатора та викладачів-практиків контроль за діяльністю студентів-

консультантів [3]. 

У своїй діяльності юридична клініка керується законодавством Укра-

їни, Статутом вищого навчального закладу та Положенням про неї, за-

твердженим керівником навчального закладу. Юридична клініка не є 

юридичною особою. Юридична клініка, як структурний підрозділ, може 

мати відповідні штампи і бланки з власним найменуванням. Юридична 

клініка для досягнення своїх цілей користується майном вищого навча-

льного закладу [1]. 

Основні завдання юридичної клініки: надання студентам юридичної 

клініки можливості набуття навичок практичної діяльності за фахом; 

створення місць для проходження студентами навчальної та виробничої 

практики; надання громадянам соціально вразливих верств населення 

суспільства безоплатних юридичних консультацій; проведення заходів з 

правової освіти населення; забезпечення можливості спілкування студе-

нтів під час навчального процесу з фахівцями-практиками судових і пра-

воохоронних органів, інших державних органів та органів місцевого са-

моврядування з питань їх діяльності; створення ефективного механізму 

обміну інформацією між населенням, засобами масової інформації та 

юридичною клінікою, що дозволить оперативно реагувати на практичні 

потреби громадян [1]. 
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Вагомою причиною формального функціонування юридичних клінік в 

Україні є відсутність необхідного фінансування. На сьогодні воно здійс-

нюється виключно за рахунок коштів навчальних закладів, які, здебіль-

шого, не зацікавлені в їх діяльності. Метою створення юридичних клінік є 

підвищення якості професійної підготовки молодий спеціалістів та вико-

нання соціальної функції держави, отже для цього необхідне залучення 

до їх фінансування коштів Державного бюджету та місцевих бюджетів, 

наприклад у формі заздалегідь фіксованих грантів [4]. 

Аналіз практичної діяльності юридичних клінік на прикладі Донецько-

го національного університету, Львівської комерційної академії, Волинсь-

кого державного університету, а також інших ВНЗ свідчить, що основни-

ми групами громадян, які звертаються по отримання допомоги до клінік, 

є інваліди, ветерани війни, пенсіонери, малозабезпечені, молодь та під-

приємці малого бізнесу [5]. 

Діяльність юридичних клінік переслідує дві мети: по-перше, це за-

безпечення населення безкоштовною і кваліфікованою юридичною до-

помогою та здійснення правової просвіти громадськості, і по-друге – ор-

ганізацію практичної підготовки майбутніх юристів [3]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що юридичні клініки вищих 

навчальних закладів посідають важливе місце в системі безоплатної 

правової допомоги. Існує багато проблем практичної діяльності юридич-

них клінік. Відсутність фінансування призводить до припинення роботи 

клінік. У зв’язку з залученням студентів до виконання соціальної функції 

держави необхідним є державне фінансування діяльності юридичних 

клінік. Встановлення заохочувальних заходів дозволить підвищити авто-

ритет та зацікавити вищі навчальні заклади у функціонуванні на їх базі 

юридичних клінік.  
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Під час підготовки фахівців-юристів в українських ВНЗ однією з ос-

новних проблем є поєднання теоретичного навчання з юридичною прак-

тикою. Класична радянська схема лекція-семінар, не давала в повній мірі 

умінь і навичок необхідних в повсякденній роботі юриста. Вирішенням 

вказаної проблеми стало відкриття юридичних клінік в університетах, які 

здійснюють підготовку спеціалістів з права. 

Вперше термін “юридична клініка” запропонував професор Фромм-

гольд, який у 1881 р. в статті «Juristische Kliniken», надрукованій у 

німецькому журналі “Deutsche Juristen-Zeitung”, аргументував створення 

клініки при юридичних вищих навчальних закладах на зразок лікарської 

практики студентів у клініках, які існують при медичних факультетах. У 

20–30-х рр. ХХ ст. клінічна освіта поширюється й у США. Джером Франк 

був одним з перших американців, які зацікавилися цим питанням. Він у 

1933 р. написав статтю «Чому б не створити клініку для юристів?». 

Бурхливий поштовх розвитку в США клінічної юридичної освіти припадає 

на 60-ті рр., коли приватні фонди починають стимулювати розвиток 

клінік. Американська асоціація юристів (орган, відповідальний за 

здійснення нагляду за акредитацією юридичних навчальних закладів) 

пропонує американським школам права розглядати клінічну освіту в двох 

формах: Pro bono (латинське – за добро), коли правова допомога 

надається конкретним живим клієнтам, та Street Law – вуличне право. 

Програма Street Law – це клініка з відсутністю живого клієнта, вона спря-

мована на навчання широких верств населення [4]. 

В Україні юридичні клініки запровадженні відповідно до Наказу 

міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типового поло-

ження про юридичну клініку вищого навчального закладу України» від 

03.08.2006 року № 592. У Положенні зазначається, що юридична клініка 

є структурним підрозділом вищого навчального закладу ІІІ-IV рівнів акре-

дитації, що здійснює підготовку фахівців за напрямом “Право”, і ство-
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рюється як база для практичного навчання та проведення навчальної 

практики студентів старших курсів [2]. 

Відповідно до Стандартів діяльності юридичних клінік України від 

19.06.2014, юридична клініка – це структурний підрозділ вищого нав-

чального закладу України ІІІ-ІV рівнів акредитації, що здійснює підготовку 

фахівців у галузі знань "Право", утворений як база для практичного нав-

чання та проведення практики студентів шляхом надання безоплатної 

правової допомоги та здійснення правопросвітньої діяльності [5]. 

Юридична клініка «Ex aequo et bono» була заснована у 2000 році в 

м. Миколаєві на базі кафедри Правознавства Миколаївського гуманітар-

ного інституту Українського державного морського технічного університе-

ту імені адмірала Макарова (сьогодні Національний університет кораб-

лебудування імені адмірала Макарова). Клініка здійснює роботу на ос-

нові Положення, що затверджується ректором і є навчально-практичною 

лабораторією при кафедрі Правознавства [1]. 

Юридична клініка утворюється з метою закріплення студентами тео-

ретичних знань та набуття ними практичних умінь і навичок професії 

юриста, формування у них поваги до принципів права, підвищення рівня 

правової культури населення, а також надання безоплатної правової до-

помоги особам, які її потребують. 

Основними завданнями юридичної клініки НУК імені адмірала Мака-

рова є: 1) набуття студентами практичних навичок професії юриста; 2) 

створення місць для проходження студентами навчальної та інших видів 

практики; 3) надання громадянам малозабезпечених верств населення 

безоплатної правової допомоги; 4) проведення заходів з правової про-

світи населення [1]. 

Отже, метою юридичної клінічної освіти є набуття студентами прак-

тичних навиків у виявленні юридичних фактів та їх формалізації у вигляді 

процесуальних доказів, складанні юридичних документів, наданні юри-
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дичних консультацій клієнтам шляхом їхнього консультування та вчи-

нення певних юридично значимих дій на їхню користь на безоплатній ос-

нові. Разом з тим, не всі юридичні клініки практикують надання юридич-

ної допомоги клієнтам, а акцентують увагу на симуляційних, імітаційних 

формах набуття студентами практичних навиків юриста. 

Більшість юридичних клінік в Україні виконують двоєдину функцію – 

навчають студентів практичним навикам юриста та надають безоплатну 

(pro bono) юридичну допомогу соціально вразливим верствам населен-

ня. Тому важливим для клінічної освіти є здобуття навиків практичної 

діяльності, які б дозволяли студентам визначати фактичну основу юри-

дичної справи, здійснювати правовий аналіз законодавства та судової 

практики, формулювати правову позицію у справі, володіти навиками 

представництва у судах, органах державної влади і місцевого самовря-

дування тощо [3]. 

З метою підготовки студентів спеціальності «Правознавство» для 

подальшої роботи в юридичній клініці НУК імені адмірала Макарова, на 

першому курсі викладається дисципліна «Юридична деонтологія і основи 

юридичної клінічної практики». Дана дисципліна відноситься до норма-

тивних циклу фундаментальних дисциплін. Під час її вивчення студенти 

знайомляться з загальними положеннями юридичної клінічної освіти та 

клінічної практики: поняттям юридичної клініки, загальним засадам куль-

тури юриста, основам роботи з клієнтом, технікам інтерв’ювання та кон-

сультування тощо. 

Практику в юридичній клініці студенти НУК імені адмірала Макарова 

проходять на 3-4 курсах. Практика студентів у юридичній клініці відбу-

вається у двох організаційних формах:  

- клінічна практика, що відбувається без відриву від навчального 

процесу протягом навчального року;  



 

 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ -  2016 

VIII  ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

  
 

222 

- академічна практика, що відбувається у визначений навчальним 

планом період з відривом від навчання.  

В рамках проходження клінічної практики для студентів-

консультантів юридичної клініки НУК імені адмірала Макарова викла-

дається курс «Практичне право» (поза розкладом). Заняття з «Практич-

ного права» є інтерактивними і включають: рольові ігри, кейси, роботу в 

малих групах тощо. Основним завданням даного курсу є застосування 

отриманих теоретичних знань на практиці та тренування умінь і навичок 

з інтерв’ювання і консультування клієнтів, складання процесуальних до-

кументів тощо. 

Таким чином, юридична клінічна освіта – це невід’ємна складова 

вищої юридичної освіти, що використовується при підготовці фахівців за 

напрямами “Правознавство”, “Право”, яка має відповідну систему, струк-

туру, мету, завдання та принципи і яка спрямована на гармонійне поєд-

нання теоретичної і практичної складової в підготовці майбутніх юристів. 
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Сьогодні юридичні клініки існують у всьому світі. Вони виконують ча-

сто різні завдання і мають суттєві відмінності та особливості. 

Відрізняється і структура юридичних клінік. Одні створені при ВНЗ і на 

його базі, інші працюють відокремлено. Практично більшість юридичних 

клінік світу діють нині на базі вищого навчального закладу. 

На сьогоднішній день успішне функціонування юридичних клінік доз-

воляє говорити про принципово нові можливості по забезпеченню до-

тримання прав громадян, підвищенні правової культури. Інформованість 

населення про можливості, вимоги, які пред'являє їм закон, права і 

обов'язки є необхідною умовою правової держави. Але, як всім відомо, 

що теорія без практики мертва, тому іншою важливою умовою є користу-

вання такими загальнолюдськими правами. [1, c. 64] Часто реалізація 

прав громадянами наштовхується на елементарний страх від невідомих 
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процедур звернення за захистом прав до органів влади, до посадових 

осіб, судових органів. Тому допомога навіть на найпростішому рівні вже 

може стати значним кроком вперед. 

Досліджуючи етимологію самого терміна «Юридична клініка» слід 

зазначити, що серед учених того періоду не існувало єдиної думки про 

те, яким чином, де і коли з'явився термін «юридична клініка» (синонім – 

«правнича клініка») [2, c. 132]. 

Найвірогідніше, він вперше засвітився у статті професора Фромм-

гольда, що була опублікована 1881 року в одному німецько-му журналі. 

Згодом російський професор А. Люблінський у своїй статті «О юридиче-

ских клиниках», що була надрукована в журналі Міністерства Юстиції у 

січні 1901 року, висловив власне бачення юридичної клініки і, зокрема, 

обґрунтував необхідність створення таких закладів.  

У 20-30-ті роки XX століття термін «клінічна юридична освіта» вжи-

вається у США. Його поява визначила новий напрям у сфері юридичної 

освіти – внесення соціальних аспектів до вивчення права. Першим, хто 

зацікавився цим питанням, був Дж. Франк, автор статті «Чому б не ство-

рити клініку для юристів?»  

У своїй праці Дж. Франк провів певні аналогії між клінічною юридич-

ною та медичною освітою. Він запропонував започаткувати принципово 

новий вид навчання юристів, запозичивши з медицини ідею використан-

ня працюючих клінік, як основи для підготовки молодих спеціалістів.  

60-ті роки XX століття стали періодом, коли сприяння приватних 

фондів дало суттєвий поштовх до розвитку клінічної юридичної освіти. 

Окрилені благодійною місією, окремі люди матеріально допомагали 

юридичним клінікам. Сюди, зокрема, входило надання безкоштовної 

юридичної допомоги малозабезпеченим верствам населення та розвиток 

практичних навичок у студентів. 
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Згодом клінічна освіта отримує широку підтримку в Англії, Німеччині, 

Франції, Росії [3, c. 96]. У 60- ті роки у США вперше було розроблено 

освітні програми «клініки правової допомоги», що набули популярності у 

країнах Центральної та Східної Європи. 

Авторитетним зразком є «клініка правової допомоги» університету 

Далхаузі, заснована в 1979 році. Це була перша фінансована урядом 

програма правової допомоги в Новій Шотландії (Східна Канада) і перша з 

чотирьох університетських навчальних програм з правових клінік, запо-

чаткованих у Канаді. 

Клініка надає послуги з традиційних правових галузей – сімейне, 

кримінальне право; з нетрадиційних – благодійність, еміграція, оренда, 

державне житло та пенсійне законодавство.  

Клієнтами клініки є люди незаможні, серед них багато жінок та дітей. 

Як правило, вони не отримують належних послуг з боку правової, 

політичної та економічної систем. 

Працюючи у клініці, студенти можуть серйозно впливати на долю 

клієнтів, які часто потребують правової допомоги з життєво важливих пи-

тань. У той же час робота в Клініці дозволяє студентам отримати специ-

фічний, а, можливо, й унікальний досвід, який вони набувають у рамках 

навчальної програми [4, c. 242]. 

В Україні перша юридична клініка з’явилася в 1996 році. Це юридич-

на клініка Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Нині в Україні на базі провідних юридичних вузів успішно працюють 

клініки правової допомоги, де силами студентів старших курсів надаєть-

ся безоплатна кваліфікована допомога малозабезпеченому населенню. 

Термін «юридична клініка», як вважалося пізніше, запозичено з 

англійської мови [5, c. 175]. На перший погляд така назва не зовсім звич-

на, до того ж в англійській мові має дещо інше значення. Проте з часом 

до такої назви звикли. Пристосовуючи поняття «клініка» до сфери юри-
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дичного обслуговування, можна віднайти чимало схожих рис із клінікою 

медичною. А саме: обидва заклади лікують. Перший – від фізичних чи 

психічних хвороб, другий – від недостатньої правової освіти. До того ж, 

як у медичних, так і в юридичних клініках здійснюється викладацька та 

науково-дослідна діяльність. До речі, є ще одна назва, яка часто викори-

стовується паралельно – «для добра», запозичена з латині (Pro 

bono).Така назва юридичної клініки пояснюється  спрямованістю її діяль-

ності – надання допомоги, тобто, творення добра найменш забезпече-

ним верствам населення. Влучно і лаконічно назва передає суть її при-

значення – допомагати людям і водночас вчитися самим [6, c. 232]. 

Юридична клініка, як заклад, виникла в результаті переосмислення ме-

тодики підготовки майбутніх юристів. Практика традиційного навчання на 

юридичних факультетах засвідчувала, що викладання теорії правових 

наук, навіть найкращими спеціалістами, не може забезпечити всього 

комплексу знань і, особливо, навчити студентів застосовувати їх у прак-

тичній роботі. Тож зі створенням юридичних клінік ця проблематика 

успішно вирішується.  
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УДК 347.963 

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 

В УКРАЇНІ 

Автор: Зайченко К. С., студентка ІІ курсу спеціальності «Правознавс-

тво», Національний університет кораблебудування імені адмірала Ма-

карова, м. Миколаїв 

 

Проголосивши незалежність, Україна стала на шлях побудови гро-

мадянського суспільства. Серед проблем, що вирішує народ України, є і 

проблема реалізації прав людини та громадянина. Для того, щоб у пов-

ному обсязі реалізувати права та обов'язки, необхідно їх знати, а знати, 

щоб захищатись, відчувати себе більш впевнено і вільно, бути спокійним 

за своє майбутнє. 

Законодавство України сьогодні налічує близько 800 тис. законів і 

підзаконних нормативних актів, проте, на жаль, не всі сфери врегульо-

вані правовим полем. Поза увагою держави залишаються нереалізовані і 

незахищені права та інтереси верств населення, до яких відносяться 

пенсіонери, ветерани війни, інваліди, безробітні, підлітки, багатодітні та 

малозабезпечені сім'ї, біженці, особи з обмеженими можливостями та ін. 

[1]. 
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Положення про безоплатну правову допомогу закріплені в Конвенції 

Ради Європи про захист прав людини і основоположних свобод та в 

Міжнародному пакті про громадянські та політичні права. Із ст. 14 

Міжнародного пакту випливає зобов'язання держав та вимоги до надан-

ня безоплатної правої допомоги, як одного з основних компонентів спра-

ведливого судочинства. Зокрема, вказана норма визначає зміст поняття 

«правова допомога» як право кожного захищати себе особисто або за 

посередництвом обраного ним захисника; бути повідомленим про це 

право, якщо особа не має захисника; мати призначеного їй захисника 

безоплатно в разі, коли інтереси правосуддя того вимагають або коли у 

особи немає достатньо коштів для оплати захисника. Оскільки Україна 

приєдналась до зазначеного пакту без застережень, вона як держава-

учасник пакту повинна гарантувати кожній людині перелічені права [2]. 

Стаття 59 Конституції України гарантує право кожного громадянина 

на правову допомогу та можливість її одержання безоплатно у випадках, 

передбачених законом. Однак положення цієї статті в частині можливості 

одержання правової допомоги безкоштовно, майже не реалізовані. У 

першу чергу це обумовлено тим, що держава не фінансує достатньою 

мірою витрати із забезпечення таких осіб безоплатною правовою допо-

могою. 

Першим кроком на шляху до реалізації права людини на правову 

допомогу відповідно до Конституції України та Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод став проект Мінюсту Закону України 

«Про безоплатне надання правової допомоги» 18 від 1997 р. Але у Вер-

ховній Раді у 2001 р. було зареєстровано інший законопроект «Про дер-

жавну безоплатну правову допомогу» [3]. 

2 червня 2011 року Верховна Рада України прийняла Закон України 

"Про безоплатну правову допомогу", який набув чинності 9 липня 2011 

року. Метою цього Закону є, зокрема, визначення змісту права на безо-
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платну правову допомогу, порядок реалізації цього права, підстави та 

порядок надання безоплатної правової допомоги, державні гарантії, що 

стосуються безоплатної правової допомоги, тощо. Закон передбачає як 

первинну, так і вторинну безоплатну правову допомогу. 

Первинна безоплатна правова допомога – це вид державної га-

рантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок 

їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження 

рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, посадових і службових осіб. 

Суб’єктами права на первинну безоплатну правову допомогу є всі 

особи, що перебувають під юрисдикцією України, а суб’єктами її надання 

є органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та 

юридичні особи приватного права, а також спеціалізовані установи. 

Вторинна безоплатна правова допомога – це вид державної гарантії, 

що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до право-

суддя. 

Закон визначає широке коло суб’єктів, які мають право на отримання 

вторинної безоплатної правової допомоги: особи, середньомісячний су-

купний дохід сім'ї яких є нижчим суми прожиткового мінімуму; діти-

сироти; діти, позбавлені батьківського піклування; безпритульні діти; 

діти, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім'ї; особи, до 

яких застосовано адміністративне затримання чи арешт; особи, які 

відповідно до положень кримінального процесуального законодавства 

вважаються затриманими та ін. 

Суб'єктами надання вторинної безоплатної правової допомоги в 

Україні є центри з надання вторинної безоплатної правової допомоги, які 

є регіональними відділеннями Координаційного центру з надання право-

вої допомоги, та адвокати, включені до Реєстру адвокатів, які надають 

вторинну безоплатну правову допомогу. Управління системою надання 



 

 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ -  2016 

VIII  ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

  
 

230 

безоплатної правової допомоги та її фінансування законом покладено на 

державу в особі Кабінету Міністрів України та Міністерства юстиції 

України [4]. 

З моменту набуття чинності Законом про безоплатну правову допо-

могу пройшло більше п′яти років. Нижче наводиться короткий опис низки 

проблем і питань, які виникли в рамках нині існуючої системи безоплат-

ної правової допомоги:  

– одним з головних недоліків Закону про безоплатну правову 

допомогу є те, що він не закріплює принцип вільного вибору особою за-

хисника, що не відповідає статті 59 Конституції України; 

– закон безпосередньо сприяє дискримінації за матеріальною 

та майновою ознакою; 

– до цього часу в Законі про безоплатну правову допомогу не 

встановлені критерії надання безоплатної правової допомоги малоза-

безпеченим громадянам та не встановлено часові рамки для перевірки 

матеріального стану особи, яка притягується до кримінальної 

відповідальності; 

– наразі існуюче кримінально-процесуальне законодавство 

України за певних обставин дозволяє судові змусити обвинуваченого ко-

ристуватися адвокатом безоплатної правової допомоги, незалежно від 

фінансового стану обвинуваченого; 

– іншою проблемою є неможливість заміни адвоката безоплат-

ної правової допомоги у певних випадках і подальше затягування кри-

мінального провадження; 

– останнім часом надходять численні повідомлення про осіб, які 

постраждали від корупційних практик нинішньої системи безоплатної 

правової допомоги; 

– управління системою безоплатної правової допомоги показа-

ло, що кошти з Державного бюджету України та інших джерел (включаю-
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чи міжнародних донорів) використовуються неефективно та нераціо-

нально [5]. 

Отже, з огляду на зазначені вище проблеми, які існують в системі 

безоплатної правової допомоги в Україні, існує нагальна потреба в її ре-

формуванні. Така реформа буде на користь прав людини, професійних 

прав та гарантій адвокатів і, в кінцевому рахунку, на користь платників 

податків та міжнародних донорів, чий внесок у безоплатну правову до-

помогу буде витрачатися більш ефективно, прозоро і підзвітно. 
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Проблема виховання майбутніх фахівців із вищою освітою на 

сьогоднішній день набуває особливої актуальності. Метою суспільства 

стає духовне вдосконалення особистості, на що акцентовано увагу в 

державних нормативних документах та актах. Зокрема, Закон України 

«Про вищу освіту» передбачає створення таких умов навчання та вихо-

вання, які б забезпечували «можливість інтелектуального, морального, 

духовного, естетичного і фізичного розвитку особи, що сприяє фор-

муванню знаючої, вмілої та вихованої особистості» [4; 75].  

Метою роботи є висвітлення питань, пов’язаних з організацією ви-

ховної роботи зі студентами у вищих навчальних закладах.  

Вищі навчальні заклади працюють на перспективу. Їх випускники по-

кликані утверджувати загальнолюдські та національні морально-духовні 

цінності. Вони мають усвідомлювати, що наукові знання, найновіші виро-

бничі технології мають сенс лише за умов, коли вони спиратимуться на 

високий рівень морально-духовної вихованості їх носіїв. Кожен фахівець 

повинен розуміти, завчасно передбачати, якою мірою нові наукові 

відкриття, технології будуть сприяти людському розвитку. Тому важли-

вими напрямами ефективної діяльності вищих навчальних закладів є 

демократизація, гуманізація та гуманітаризація навчально-виховного 

процесу, органічне поєднання в ньому національного та загальнолюдсь-

кого начал [6; 103].  

У системі професійної підготовки фахівців у вищих навчальних за-

кладах має продовжуватися процес реалізації вимог програми виховання 

всебічно розвиненої особистості. У виховній роботі зі студентською мо-

лоддю варто використовувати різні форми: безпосередню навчальну, 

виробничу діяльність, участь у громадських справах, поводження у по-

буті. 
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Досягнення мети виховання можливе лише за умови комплексного 

підходу і залучення до цієї роботи всього професорсько-викладацького 

складу вищих навчальних закладів, адміністрації, органів студентського 

самоврядування та громадських об’єднань студентської молоді. 

Отже, організація виховної роботи здійснюється за допомогою рек-

торату,  кафедри, куратора, викладача, студентського самоврядування і 

активності самого студента, що, в свою чергу, формує багатогранну, 

цілісну, всебічно розвинену особистість. 

Ректорат у своїй діяльності базується на таких принципах, як: си-

стемність процесу виховання; безперервність і спадкоємність у вихован-

ні; єдність історичного, національного та загальнолюдського у вихованні. 

Кафедра є важливою ланкою реалізації виховного потенціалу ВНЗ. 

Кафедри планують, визначають мету і завдання виховної роботи, її ор-

ганізаційні принципи, керуючись концептуальними засадами гуманітарної 

освіти в Україні, Концепцією виховання дітей і молоді в національній си-

стемі освіти, Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ 

столітті, іншими нормативними документами з актуальних проблем вихо-

вання студентської молоді, враховуючи специфіку навчального закладу, 

запити і потреби студентів. 

Куратор академічної групи є суб’єктом виховної роботи. При прове-

денні організаційно-виховної роботи серед студентів академічної групи 

куратор спирається на положення, які визначені в Концепціях, Положен-

нях та інших нормативних документах ВНЗ. 

Діяльність куратора академічної групи студентів ВНЗ спрямована на: 

формування культури і професійних якостей сучасного спеціаліста; 

набуття студентами групи сучасного досвіду успадкування духовних 

надбань українського народу; залучення студентів до наукової роботи, 

проведення національно-культурної, просвітницької та організаційно-

педагогічної роботи серед молоді; формування історичної пам’яті, націо-
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нальної свідомості, гідності та чіткої громадянської позиції студента; до-

помогу студентам в оволодінні новим інтелектуальним баченням світу і 

свого місця в ньому, розвиток здібностей особистості, їх повноцінна ре-

алізація в різних видах діяльності; постійне співробітництво, 

співтворчість зі студентським активом та органами студентського са-

моврядування, молодіжними творчими об’єднаннями, рухами. 

Педагог  своєю особистістю впливає на формування у студентів 

певних компонентів загальнолюдської і професійної культури. «У вихо-

ванні, – писав К. Д. Ушинський, – все повинно базуватися на особистості 

вихователя, тому що виховна сила виливається тільки з живого джерела 

людської особистості. Ніякі статути і програми, ніякий штучний організм 

закладу, хоч би як хитро він був придуманий, не може замінити особи-

стості в справі виховання» [10; 134]. 

Висока культура мислення, спілкування, мовлення, поведінки, 

зовнішності, жестів, міміки, володіння основами психотехніки, морально-

духовних цінностей та багато іншого – це той духовний капітал педагога, 

який є живильним джерелом виховання студентів [6; 457]. 

Студентське самоврядування у вищих навчальних закладах є скла-

довою демократизації вищої школи. Студентське самоврядування є важ-

ливим фактором розвитку і модернізації суспільства, виявлення потен-

ційних лідерів, вироблення у них навичок управлінської та організаторсь-

кої роботи з колективом, формування майбутньої еліти нації.  

Значне місце в системі формування всебічно розвиненої особистості 

студента мають займати позааудиторні форми виховання: діяльність на-

укових гуртків, творчих студій, конференцій, дискусійних клубів, зустрічей 

з письменниками, художниками, акторами та ін. 

Таким чином, організація виховної роботи в структурних підрозділах 

університету потребує постійного вдосконалення, пошуку і приведення в 

дію нових форм впливу на студентів, відпрацювання нових методик. Ра-
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зом з тим, потрібно активізувати традиційні види діяльності, збереження 

досягнень минулого. Виховання повинно носити творчий характер, 

орієнтуючись на проблеми пов’язані із специфікою кожного ВНЗ. 

Надзвичайно важливе завдання адміністрації ВНЗ і органів самовряду-

вання полягає у створенні належних умов для розвитку та задоволення 

культурних потреб студентів, для їх самореалізації. Випускники універси-

тету мають бути не просто знаючими спеціалістами, а людьми творчими, 

духовно багатими із демократичним світобаченням. 
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Безоплатна правова допомога – це правова допомога, що гаранту-

ється державою та повністю або частково надається за рахунок коштів 

Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел. 

Правові послуги – це надання правової інформації, консультацій і 

роз'яснень з правових питань; складення заяв, скарг, процесуальних та 

інших документів правового характеру; здійснення представництва інте-

ресів особи в судах, інших державних органах, органах місцевого самов-

рядування, перед іншими особами; забезпечення захисту особи від об-

винувачення; надання особі допомоги в забезпеченні доступу особи до 

вторинної правової допомоги та медіації [1;2]. 

Правову допомогу у кримінальних справах можна визначити як пе-

редбачену міжнародними договорами, національним кримінально-

процесуальним законодавсьвом або засновану на принципі взаємності 

діяльність компетентних органів запитуваної договірної сторони з прове-

дення на її території або сприяння в проведенні на її території запитую-

чої договірної сторони процесуальних дій з метою сприяння розсліду-
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ванню, розгляду і вирішенню кримінальної справи, що знаходиться в 

провадженні компетентних органів запитуючої договірної сторони [3]. 

Згідно Закону України «Про безоплатну правову допомогу» така до-

помога поділяється на два види: 

безоплатна первинна правова допомога (надання правової інфор-

мації; надання консультацій і роз'яснень з правових питань; складення 

заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів 

процесуального характеру); надання допомоги в забезпеченні доступу 

особи до вторинної правової допомоги та медіації); 

безоплатна вторинна правова допомога (захист від обвинувачення; 

здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплат-

ну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, орга-

нах місцевого самоврядування, перед іншими особами; складення доку-

ментів процесуального характеру). 

Надають безоплатну первинну правову допомогу в Україні органи 

виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридич-

ні особи приватного права, спеціалізовані установи. 

Безоплатну вторинну правову допомогу в Україні надають виключно: 

1) центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги; 

2) адвокати, включені до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну 

вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом; 

Проблема надання адвокатами безоплатної правової допомоги є 

однією із найбільш суттєвих у теорії та практиці функціонування інститу-

ту адвокатури в Україні. Особливої актуальності вона набуває у зв’язку із 

прийняттям низки нових законодавчих актів: Кримінального процесуаль-

ного кодексу України (далі по тексту – КПК України), законів України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність» та «Про безоплатну правову до-

помогу», які суттєво реформували механізм надання адвокатами безо-

платної правової допомоги у кримінальному провадженні.[4;5] 
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Головними вадами діючої організації надання безкоштовних право-

вих послуг відзначаються: 

1) невідповідність національного законодавства європейським нор-

мам і стандартам у сфері захисту прав людини; 

2) недостатні кадрові та фінансові ресурси; 

3) низька якість правових послуг; 

4) відсутність механізму реалізації права на гарантовану правову 

допомогу цивільному та адміністративному судочинстві. 

Впровадження нової організації надання гарантованої правової до-

помоги є тривалим процесом, який потребує вирішення наступних про-

блем: 

1) низький рівень якості безкоштовних правових послуг; 

2) недостатнє фінансування безоплатної правової допомоги; 

3) недосконале правове регулювання надання адвокатами безопла-

тної правової допомоги. 

Першочерговими заходами мають стати: 

1)покращення умов надання захисту підозрюваним, обвинуваченим, 

підсудним у кримінальних справах; 

2) покращення рівня кваліфікації юристів 

Одним із варіантів підвищення професійного рівня юристів може 

стати впровадження дворівневої системи атестації у вигляді запрова-

дження додаткового кваліфікаційного іспиту на рівні державного органу. 

У ролі такого органу може виступити Міністерство юстиції спільно з Міні-

стерством науки та освіти України [7]. 

Література: 

1.Закон України «Про безоплатну правову допомогу» від 2.06.2011 

№3460 - VI  

2. Конституція України від 28 червня 1996 року №254к/96-вр [Елект-

ронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada. gov. ua/laws/show/ 



 

 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ -  2016 

VIII  ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

  
 

239 

3. Гончаренко С. В. Безоплатна правова допомога стає реальністю? 

/ С. В. Гончаренко, Є. Ю. Бова // Адвокат. - 2009. - №7. 

4. Закон України «Про адвокатуру» від 19.12.1992 // Відомості Вер-

ховної Ради України. — 1993. — 2 березня. — № 9. — Ст. 62. 

5. Зінькова А. Безоплатна правова допомога в Україні - міф чи реа-

льність? / А. Зінькова, І. Загородня // Адвокат. - 2006. - №4. 

6. Банчук О. Правова допомога: Зарубіжний досвід та пропозиції для 

України / О. Банчук, М. Демкова. – К. : Факт, 2004. – 335 с.  

7. Бойков А. Д. Адвокатура и адвокаты / А. Д. Бойков. – М. : Юрид. 

лит., 2006.  – 288 с. 

 



 

 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ -  2016 

VIII  ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

  
 

240 

 

Зміст: 

Секція 1 «Теорія та історія держави та права. Філософія пра-

ва» 
 

Бобіна О.В. Право на спротив (Resist), право на повстання 
(Rebell), право на революцію (Revolution) як право реалізувати 
принцип справедливості (Justice): історія ідеї 

3 

Бєлоусова С. М., Шевченко Д.О.  Професійне навчання англійсь-

кої мови студентів спеціальності «Правознавство» 
7 

Цвєтков К. О. Аспекти теорії протиправного закону 10 

Секція 2 «Конституційне право. Адміністративне право. Ад-

міністративний процес. Екологічне право» 
 

Дубинський О.Ю., Сікорський О.П. Інститут бізнес-омбудсмена в 

Україні 
16 

Колесниченко А. В. Про проблеми запровадження інституту пре-

фекта в Україні 
20 

Чіпак Р. О. Проблеми визначення правового статусу тимчасово 

окупованої території України 
23 

Назарова О. Ю. Аналіз та проблематика адміністративної рефо-

рми в Україні 
27 

Сандюк Г. О. До питання ролі керівника під час прийняття адміні-

стративних рішень в органах Державної казначейської служби 

України 

32 

Коваленко А. С. Особливості адміністративної відповідальності за 

корупційні правопорушення 
35 

Курбангелдиев Б. А. Административная ответственность иност-

ранцев 
40 

Лех В. В. Основні проблеми реформування судової системи в 

Україні 
43 

Волошенко А. В. Економіко-правові засади протидії «податковим 

ямам» в системі антикорупційної боротьби 
48 

Козирєв Є. О. Корупція в Україні: стан і проблеми 52 

Тищенко Л. С. Проблема електронізації надання адміністративних 

послуг в Україні 
56 

Гур’єва М. К. Реформа місцевого самоврядування та процеси де-

централізації в Україні 
60 

Войнарівський М. М. Реформа судової системи України як перед- 63 



 

 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ -  2016 

VIII  ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

  
 

241 

умова розбудови правової держави  

Бойко С.В. Деякі особливості правового регулювання діяльності 
профспілок у сучасних умовах  

69 

Дубинський І.Ю. Корупція у митних органах, можливість подолан-
ня 

73 

Степанов С.В.  Вплив Стратегії розвитку судової влади на фор-
мування та діяльність суддівського корпусу 

79 

Секція 3 «Цивільне та сімейне право. Цивільний процес»  

Севернюк А. Р. Правові проблеми захисту права власності на 

тимчасово окупованій території України – Автономної Республіки 

Крим та міста Севастополя 

83 

Курбангелдиев Б. А. Особенности права собственности на не-

движимое имущество 
86 

Лучинкіна К. О. Плагіат в студентських роботах: причини появи та 

методи боротьби 
92 

Станіславчук З. П. Модельний статут юридичної особи 95 

Савчик Е.В. Нормативное закрепление понятия религиозной ор-
ганизации в Республике Беларусь: актуальные вопросы развития 
правовой базы  

99 

Філіппських М.О., Білий В.М. Цивільний процес в іноземних дер-
жавах  

106 

Степанова Т.В. Стабільність і динамізм як основні якісні характе-
ристики правового регулювання статусу учасників процесу 

109 

Смирнова Ю.О. Родинні зв’язки як підстава для відводу 112 

Князєв В.С. Цивільне судочинство і його стадії 116 

Смітюх А.В. Щодо впровадження до законодавства понять корпо-
ративного вкладу, унітарного вкладу та вкладу у підприємство 

119 

Довженко О.А. До проблеми легалізації одностатевих шлюбів в 
Україні 

124 

Секція 4 «Кримінальне право. Кримінальний процес. Кримі-

нологія. криміналістика» 
 

Сторчак Н.А. Сутнісні ознаки системи покарань  128 

Бондар Ю. О. Метод формування психологічного портрету злочи-

нця та його роль у практиці протидії злочинності 
132 

Романчук І. О. Питання кримінальної відповідальності за прихо-

вування злочину, вчиненого службовою особою з використанням 

службового становища чи з перевищенням службових повнова-

жень 

137 

Павликовский В. И., Маржина Т. В. Проблемы целей наказания 142 



 

 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ -  2016 

VIII  ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

  
 

242 

при установлении санкции за препятствование законной профес-

сиональной деятельности журналистов 

Байлов А. В. Кваліфікація посягань на життя та здоров’я особи, 

вчинених в стані сильного душевного хвилювання: окремі питання 
148 

Сахута П. В. Кримінологічні засади протидії негативному інфор-

маційному впливу засобів масової інформації 
152 

Шаблистий В. В. Конституційні основи реформування криміналь-

ного законодавства 
156 

Примаченко В. Ф. Критерії відмежування диференціації та індиві-

дуалізації кримінальної відповідальності 
161 

Храмова К.В. Сучасні тенденції розвитку інституту покарання  163 

Чокой А.Г.Жіноча злочинність: детермінанти і тенденції розвитку   168 

Богомолова М.О. Початок кримінально-правової охорони життя 
людини  

172 

Секція 5 «Морське право. Міжнародне публічне право. Між-
народне приватне право» 

 

Благодельський С. В. Перспективи реалізації Україною організа-

ційних та практичних мір у боротьбі з піратством на морі 
178 

Вишневський В. Л. Правове регулювання розслідування морських 

аварій та інцидентів 
180 

Дюльгер М. І. Особливості перевезення тварин морем: правова 

регламентація 
182 

Максимчук М. Ю. Правові проблеми статусу кримських портів в 

умовах окупації 
185 

Козаченко М. В., Півторак Г.Ф. Геополітика України 189 

Савич О. С. Деякі питання щодо невитребуваного вантажу 192 

Краснікова О. В. Конвенційний механізм управління баластними 

водами 
195 

Ломакіна О. А., Макар’ян Д.Б. Арешт судна як спосіб реалізації 

морських вимог 
197 

Єгіазарян О. Ц. Міжнародні судові установи в системі захисту 

прав і свобод людини 
200 

Цвєтков К. О. Вплив транснаціональних корпорацій на розвиток 

інтеграційних процесів у світі 
203 

Нікітченко М.О. Євроінтеграція України: проблеми та перспективи  207 

Секція 6 «Основи юридичної клінічної практики. Безоплатна 

правова допомога в Україні» 
 



 

 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ -  2016 

VIII  ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

  
 

243 

Донець А. М. Юридична допомога pro bono: зарубіжний досвід і 

українські реалії 
211 

Ісмаілов Ш. Місце юридичної клініки вищих навчальних закладів в 

системі безоплатної правової допомоги 
215 

Ломжець Ю. В. Про стан юридичної клінічної освіти в НУК імені 

адмірала Макарова 
218 

Ругін В. В. Історія юридичного клінічного руху 223 

Зайченко К. С. Формування системи безоплатної правової допо-

моги в Україні 
227 

Козирєва І.О. Організаційно-виховна робота зі студентами вищих 

навчальних закладів: мета і завдання  
231 

Романко Д. Проблеми надання безоплатної правової допомоги у 

кримінальних справах 
236 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ -  2016 

VIII  ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

  
 

244 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наукове видання 

 

 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: 

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ – 2016 

 

 

VIII Всеукраїнська науково-практична конференція 

 

9–11 вересня 2016 року 

 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

м. Миколаїв, проспект Героїв Сталінграда, 9 

 

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

(українською, російською і англійською мовами) 

 

 Відповідальний за випуск: О. Ю. Дубинський 

 Комп’ютерна верстка: Г. О. Сандюк 

 Макетування: А. Д. Літвінова 

 

Формат 60×84/8 Ум. друк. арк.7,0. Тираж 100. Зам. № 49 

Видавець і виготівник Національний університет кораблебудування  

імені адмірала Макарова 

проспект Героїв України, 9, м. Миколаїв, 54025 

E-mail: publishing@nuos.edu.ua 

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 2506 від 25.05.2006 р. 

mailto:publishing@nuos.edu.ua

