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

ва» 

 

УДК 347.79 

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ФАКУЛЬТЕТУ МОРСЬКОГО ПРАВА 

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ 

АДМІРАЛА МАКАРОВА 

Автори: Дубинський О.Ю., канд. юрид. наук, доцент, декан факульте-

ту морського права, Національний університет кораблебудування іме-

ні адмірала Макарова, м. Миколаїв; 

Сандюк Г.О., канд. юрид. наук, доцент кафедри морського та госпо-

дарського права,  Національний університет кораблебудування імені 

адмірала Макарова, м. Миколаїв 

 

Факультет морського права – нова структура в Національному уні-

верситеті кораблебудування імені адмірала Макарова (далі – НУК). Він 

був створений 1 березня 2017 року на базі двох кафедр: правознавства 

та теорії та історії держави і права. Його виникнення є результатом 

більш ніж двадцятирічної роботи керівництва та професорсько-

викладацького складу НУК.  

Факультет морського права, можна сказати, еволюційно виріс з ка-

федри правознавства колись ще Миколаївського кораблебудівного ін-

ституту імені С.Й. Макарова (далі – МКІ).  

Ідея створення кафедри правознавства виникла на початку 90-х ро-

ків минулого сторіччя. Викликана вона була тим, що за висновками Між-

народної морської організації (ІМО) основною причиною аварій на мор-

ському транспорті є людський фактор, який спричинений втомою моряків 

та недостатньою обізнаністю із нормами міжнародного морського права, 

зокрема щодо безпеки мореплавства. 
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На початку лютого 1993 року ректор МКІ доктор технічних наук, про-

фесор Александров Михайло Миколайович поставив питання щодо за-

снування нової спеціальності з правознавства та підготовки юристів-

спеціалістів у сфері морського права. Тоді перша підтримка нашому на-

вчальному закладу була надана завідувачем кафедри міжнародного 

права Інституту міжнародних відносин доктором юридичних наук, профе-

сором Буткевич В.Г. (який згодом став суддею Європейського суду з 

прав людини у Страсбурзі від України). 

Підготовка юристів була розпочата в нашому виші у 1994 році.  

Поточний контроль за діяльністю спеціальності «Правознавство» 

здійснювали ректор університету (1993—2008 pp.) д-р тех. наук, профе-

сор Романовський Георгій Федорович та перший проректор університету 

д-р тех. наук, професор Дубовий Олександр Миколайович, директор Гі-

манітарного інституту (факультету) НУК, канд. іст. наук,  доцент Бобіна 

Олег Валерійович. 

З 1996 року до 2005 року кафедру очолював професор НУК, канд. 

юрид. наук Коваль Микола Гнатович, який багато зробив для становлен-

ня спеціальності «Правознавство». На початку 90-х років ХХ сторіччя 

Микола Гнатович був єдиним кандидатом юридичних наук у всій Микола-

ївській області. 

З 2005 по 2012 рік кафедру очолював доцент, канд. юрид. наук Дми-

триченко Ігор Володимирович.  

З 2013 року та до лютого 2017 року завідувачем кафедри був до-

цент, канд. юрид. наук Дубинський Олег Юрійович. 

1 березня 2017 року наказом ректору НУК був створений факультет 

морського права у складі трьох кафедр: морського та господарського 

права, адміністративного і конституційного, теорії та історії держави і 

права. 
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Деканом факультету є канд. юрид. наук, доцент Дубинський Олег 

Юрійович. Кафедру адміністративного та господарського права очолив 

д-р юрид. наук, доцент Борко Андрій Леонідович. Завідувачем кафедри 

теорії та історії держави і права є Федоренко Тетяна Миколаївна. 

Перший випуск студентів за спеціальністю «Правознавство» відбув-

ся у 1999 році.  

З 1999 по 2003 роки випущено 520 юристів-спеціалістів. З 2003 р. по 

2016 р. кафедра займалась підготовкою бакалаврів – за цей період було 

випущено більше 925 бакалаврів з права. В 2017 році НУК отримав ліце-

нзію на підготовку магістрів за спеціальністю «Право». 

Не зважаючи на те, що в НУК готуються юристи широкого профілю, з 

самого початку підготовки зазначених фахівців була врахована галузева 

спрямованість нашого вищу. Тому до навчальних планів юристів одразу 

були включені такі дисципліни, як «Морське право», «Міжнародне морсь-

ке право», «Морське міжнародне приватне право», розроблені програми 

спецкурсів за вибором студентів.  

Започаткував традицію викладання дисципліни «Міжнародне морсь-

ке право» д-р юрид. наук, професор Висоцький Олександр Федорович. 

Продовжувачами його діяльності стали канд. юрид. наук, доцент Дмит-

риченко І.В. та випускники нашого університету канд. юрид. наук, доцент 

Дубинський О.Ю., канд. юрид. наук Сандюк Г.О., канд. політ. наук, доцент 

Ломжець Ю.В., канд. юрид. наук Войнарівський М.М. Випускниця нашого 

університету канд. юрид. наук Клепікова О.В. є доцентом Київського на-

ціонального університету імені Т.Г. Шевченка. 

Викладачі та студенти факультету морського права НУК (а раніше – 

кафедри правознавства) протягом багатьох років здійснюють наукові до-

слідження у сфері морського права. Результати цих досліджень за 

останні роки опубліковані у збірниках тез доповідей міжнародних науко-
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во-технічних конференцій «Інновації в суднобудуванні та океанотехніці» 

в секції «Морське транспортне право», а також в інших виданнях. 

Секція морського права кожен рік представлена на науково-

практичній конференції «Становлення та розвиток правової держави: 

проблеми теорії та практики», яку вже вдев’яте проводить факультет 

морського права, а раніше його попередниця – кафедра правознавства 

НУК. Ця конференція з 2017 року має статус міжнародної. 

Високий рівень наукових студентських робіт з морського права був 

відмічений на відповідних конкурсах, зокрема Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних на-

ук, конкурсі молодих юристів Миколаївського обласного управління юс-

тиції.  

Проводиться робота у напрямку налагодження співпраці з юристами 

– практиками з морського права. 

Викладачі факультету морського права мають досвід викладання 

морського права не тільки для студентів-юристів, але і напрацьований 

вже досвід викладання для студентів технічних спеціальностей.  

Більше двадцяти років студентам – майбутнім інженерам виклада-

ється дисципліна «Основи права», до плану якої, поряд з іншими, вхо-

дить і тема «Основи морського права». 

До навчальних планів деяких спеціальностей морське право було 

включено на виконання вимог Манільських поправок до Міжнародної 

конвенції з підготовки та дипломування моряків та несення вахти (ПДНВ-

78/95). 

З 2012 року було розпочато викладання морського права в рамках 

дисципліни «Основи міжнародного морського права та нормативне регу-

лювання охорони суден» для спеціальності «Експлуатація суднових сис-

тем», дисципліни «Правове регулювання діяльності в сфері морської ін-

фраструктури» для спеціальності «Системотехніка морської інфраструк-
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тури», дисципліни «Міжнародне морське право та нормативні документи 

флоту» для спеціальності «Суднобудування» тощо. 

Таким чином, весь попередній розвиток факультету морського права 

НУК та молодий вік його викладачів надає впевненості, що факультет 

буде активно розвиватись і далі, а рівень викладання юридичних дисци-

плін та наукових досліджень підвищуватись. Останнє  особливо стосу-

ється морського права, яке є пріоритетним для нашого університету. 

 

УДК 342.534 

ПРОБЛЕМИ ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ ЕТИКИ В УКРАЇНІ  

Автор: Зайченко К. С., студентка ІІІ курсу спеціальності «Право», На-

ціональний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. 

Миколаїв 

 

Парламентська етика сьогодні є однією з найгостріших проблем у 

парламенті, яка звертає на себе увагу української громадськості та іно-

земних держав. 

Етична поведінка депутатів – необхідний чинник справжньої демо-

кратизації політичного життя країни. Становище депутата вирізняється 

широкими можливостями для впливу на формування суспільної ситуації, 

а отже, надзвичайно високою відповідальністю. Депутатам довірено 

вирішувати долю своєї громади, регіону, країни, вони приймають важливі 

рішення в суспільних справах, розпоряджаються державними коштами 

та майном, тому громадяни пред’являють до моральності депутатського 

корпусу найвищі вимоги. 

Парламентська етика – вид професійної етики, що регулює відно-

сини, які виникають в ході законотворчої та іншої парламентської діяль-

ності, а також позапарламентської діяльності, пов'язаної з виконанням 

функцій народного депутата [1]. 
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Сьогодні парламент України не має більш важливого завдання, ніж 

зміцнення українського суспільства. Становлення парламентської етики 

в Україні має сприяти розумінню суспільством інституту депутатства як 

важливого фактора політичного життя держави. Адже народу не бай-

дуже, які моральні якості притаманні його представникам. І, насамперед, 

це пов'язано з тим, що парламентська етика є невід'ємним атрибутом 

правової держави — реальним показником вимогливості громадян до 

своїх представників та мірилом громадської моральності [2]. 

Головними принципами парламентської етики є, по-перше, неза-

лежність та об'єктивність народних депутатів при прийнятті рішень. Адже 

у процесії своєї діяльності парламентарі мають керуватися тільки інтере-

сами держави та суспільства. По-друге, об'єктивність щодо своїх колег, 

виборців, інших посадових осіб та державних інститутів в цілому. При 

цьому під об'єктивністю слід розуміти право народних обранців вільно 

висловлювати свою думку, що є головною рисою інституту парламента-

ризму в Україні. І по-третє, відповідальність парламентарів перед вибор-

цями. 

Виходячи з принципів парламентської етики варто зазначити, що її 

основними об'єктами є, по-перше, правовідносини, які виникають у про-

цесі законодавчої, установчої та іншої діяльності парламенту, по-друге, 

норми позапарламентських відносин, суб'єктами яких є парламентарі у 

процесі виконання своїх повноважень та функцій. Таким чином, парла-

ментська етика визначає не тільки норми поведінки депутатів, а й ви-

моги, які висуваються суспільством, виборцями, колегами до стилю ро-

боти парламентаря, характеру його спілкування, професійного та 

соціального образу, які визначаються в рамках законодавчих норм, ре-

гламентних правил та встановлених традицій [2]. 

До джерел, що регулюють етику парламентської діяльності в Украї-

ні на сучасному етапі, можемо віднести Конституцію України, норми чин-
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ного законодавства, включаючи норми Закону України «Про статус на-

родного депутата України», Регламент Верховної Ради України, а також 

неписані правила (традиції та звичаї), якими послуговуються народні де-

путати в багатьох випадках, особливо під час розв'язання конфліктних 

ситуацій. 

Так, стаття 79 Конституції України передбачає складення народни-

ми депутатами України перед вступом на посаду присягу перед Верхов-

ною Радою України [3]. 

Відповідно до статті 8 Закону України «Про статус народного депу-

тата України», у своїй діяльності народний депутат повинен дотримува-

тись норм моралі, бути гідним звання народного депутата України. Не-

припустимим є використання народним депутатом України свого депу-

татського мандата всупереч загальновизнаним нормам моралі, правам і 

свободам людини і громадянина, законним інтересам суспільства і дер-

жави. Народний депутат не повинен використовувати депутатський ман-

дат в особистих, зокрема, корисливих цілях [4].  

Регламент Верховної Ради України містить Главу 9 «Дотримання 

дисципліни та норм етики на пленарних засіданнях Верховної Ради Укра-

їни». Її положення розкривають необхідний мінімум вимог щодо поведін-

ки депутата в процесі проведення пленарних засідань парламенту, до-

держання яких дає змогу організувати роботу єдиного законодавчого ор-

гану України [5].  

Але єдиного нормативного акту, який би чітко регулював це питан-

ня, наразі в Україні немає. 

Поведінка депутатів Верховної Ради України часто не відповідає 

етичним та моральним нормам поведінки. Найтиповішими проблемами 

поведінки українських парламентарів є: систематичне голосування 

народних депутатів не особисто та пошкодження парламентського 

обладнання; відсутність депутатів у сесійній залі в години, відведені для 
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голосування; непристойні висловлювання в бік інших депутатів; бійки 

народних депутатів; некоректна поведінка депутатів у сесійній залі та по-

за її межами; неприпустима манера спілкування народного депутата з 

виборцями та іншими особами і т.д. [1]. 

Як бачимо, проблема парламентського етикету дуже гостро поста-

ла як перед громадянами, так і перед парламентарями на сьогоднішній 

день. Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є розробка Верховною 

Радою України «Кодексу поведінки для депутатів ВРУ», який допомагав 

би ефективно реагувати на порушення етичних норм народними депута-

тами, при цьому захищаючи особисті права кожного окремого парламен-

тарія та власний авторитет. Цілями якого були б: дати депутатам та гро-

мадськості ясне уявлення про очікування і сприяти підзвітності депутатів. 

Кодекс регулював би такі питання, як інтереси та майно, витрати і випла-

ти, поведінку в залі засідань і поза ним, дрес-код, працевлаштування пі-

сля депутатського терміну  [1]. 

Отже, можемо сказати, що парламентська етика в Україні перебу-

ває на початковому етапі свого розвитку. Хоча проходить робота і є 

спроби удосконалити це питання, на практиці, поки що, ми бачимо зво-

ротню дію. Коли буде видано єдиний нормативний акту, який би регулю-

вав питання парламентської етики, коли буде створено певний орган або 

посадову особу, яка б займалася цими питаннями, коли буде встановле-

но види та порядок накладення санкцій за порушення парламентської 

етики, депутати стануть усвідомлювати значення своєї поведінки та мо-

ральних цінностей на політичній арені. 
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НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ У РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ НУМІЗМАТИКИ 

Автор: Кривцов А. О., студент IІ курсу Коледжу МНУ імені В.О. Сухом-

линського, м. Миколаїв 

 

Багато віків український народ прагнув здобути незалежність та су-

веренність. Та саме 24 серпня 1991 року Верховною Радою УРСР було 

прийнято Акт проголошення незалежності України [7; 4].  

Завдяки створеному Акту, Україна отримала власну Конституцію, а 

також незалежність, суверенність, недоторканість та правовий статус, 

що захищаються ст. 1 КУ [1; 2]. 

Монетний двір Національного банку України, вирішив створити юві-

лейні монети на честь проголошення незалежності держави, які виготов-

лені із дорогоцінних металів: золота та срібла. Пам’ятні монети відно-

сяться до серії «Відродження української державності» [8]. 

http://radaprogram.org/infocenter/etychne-ta-pravove-regulyuvannya-povedinky-parlamentariv-mizhnarodnyy-dosvid-ta
http://radaprogram.org/infocenter/etychne-ta-pravove-regulyuvannya-povedinky-parlamentariv-mizhnarodnyy-dosvid-ta
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Перша монета була випущена на честь 10-річчя незалежності Укра-

їни у 2001 році. На аверсі монети зображено Великий герб України, який 

прикрашений природними символами країни, золотою короною Яросла-

ва Мудрого, Золотим левом із короною Данила Галицького та запорозь-

кого козака у мундирі та козацькою зброєю, що тримають у руках щит із 

тризубом. На реверсі відкарбовано карту України, по центру якої зобра-

жена будівля Верховної Ради України, де було прийнято історичний до-

кумент – Акт проголошення незалежності України та напис «10 років не-

залежності України». Всього було створено  два варіанта монети: із зо-

лота  та срібла, а номінали складали 10 та 20 гривень [5; 6; 8]. 

 

У 2006 році була презентована ювілейна монета «15 років незале-

жності України». Дизайн  було запозичено у попередньої пам’ятної моне-

ти «10 років незалежності України». Номінал монети складає 20 гривень 

[6;8]. 

Згодом фахівці Монетного двору НБУ запровадили більш сучасні 

технології карбування та дизайну монет, які були застосовані на ювілей-

них монетах «20 років незалежності України», які було введено в обіг у 

2011 році [6;8]. 
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На аверсі монети зображено у центрі малий Державний герб Украї-

ни, який прикрашає хрестоподібний візерунок традиційних українських 

рушників, між якими розташовані портрети видатних діячів різних періо-

дів національної історії, зокрема: Великого князя Київської Русі Ярослава 

Мудрого, Сина української нації, видатного художника та поета Тараса 

Шевченка, видатного військового діяча, гетьмана Богдана Хмельницько-

го та політичного діяча голову Центральної Ради УНР Михайла Грушев-

ського, які у різні роки сприяли розвитку та відродженю України. На ре-

версі відкарбовано стилізований калиновий вінок, у центрі якого зобра-

жено напис: «20 років незалежності України», по колу реверс прикраша-

ють орнаментальні ромби української вишивки, між якими зображено; 

найбільший літак планети АН - 225 «Мрія», комбайн, який збирає вро-

жай, пасажирське судно та вугільну шахту, що символізують потужну 

промисловість, якою славиться Україна. Номінал монети становить 50 

гривень, сама монета виготовлена зі срібла [6; 8]. 

Нещодавно, українці відзначили 25-річницю незалежності України, і 

серію «Відродження української державності» поповнили дві пам’ятні 

монети із дорогоцінних металів, які були представлені у 2016 році [8]. 

 

Аверс срібної монети прикрашають літери «Я» та напис «Україна», 

посередині яких зображено малий Державний герб України, та рядок із 

вірша видатного поета І.Франка «Не пора». На реверсі відкарбовано 
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традиційний букет із природних символів держави та мапу України, яка 

прикрашена орнаментами символічної вишивки та Державним прапором, 

який оздоблений синьо-жовтою емаллю. Номінал монети складає 20 

гривень [8]. 

Дизайн реверсу золотої монети запозичено у срібної, але аверс ві-

дрізняється, оскільки на ньому зображено традиційний калиновий вінок, 

посередині якого зображено малий Державний герб України. Номінал 

монети становить 50 гривень та станом на 2016 рік, дана ювілейна моне-

та є єдиною найсучаснішою монетою, яка створена із золота Монетним 

двором НБУ [6; 8]. 

Тому, базуючись на вищесказаному, завдяки сучасній нумізматиці, 

кожний громадянин має змогу вивчити основні історичні етапи розвитку 

правового, демократичного та суверенного становища країни, дізнатися 

нові деталі застосування геральдичних знаків на дорогоцінних пам’ятних 

монетах, а також кожний студент матиме змогу  вивчити особливі деталі 

дисципліни: «Теорія держави і права» у вищих навчальних закладах [3]. 
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The problem of tolerance has long been the subject of discussion as an 

unequivocal blessing and an inalienable socially significant quality of the 

formed personality. Modern geopolitical processes, in particular, the process 

of intercultural migration, and the accompanying confrontations between the 

indigenous populations of European countries and migrants, need to give 

new meaning to such a notion as tolerance. The term "tolerance" comes from 

the Latin verb "tolero" ("carry", "hold", "tolerate"). However, the term 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/Список_ювілейних_та_пам%27ятних_монет_України_з_дорогоцінних_металів


 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ -  2017 

ІХ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

  
 

16 

«tolerance» was widely used, as well as modern meaning, in the English 

interpretation - tolerance - where, along with tolerance, it means «to admit». 

Its main problems, as a universal value are laid in the philosophical 

doctrine of values – axiology. The key to understanding the phenomenon of 

tolerance is the analysis of such interconnected values as «nonviolence», 

«freedom», «equality», «man», «other», considered in a complex of intra- and 

intercultural relations. As a matter of philosophical analysis, the category of 

tolerance was previously considered in the context of a special quality of 

personality. 

The very concept of «tolerance» was formed over many centuries, in 

different cultures, as a result of which it has different semantic nuances, as 

well as the limits of tolerance and tolerance for their representatives. In each 

of the definitions of tolerance, on the one hand, there is a difference in 

cultures and historical experience; on the other hand, the essence of toler-

?nce is expressed – the requirement to respect the rights of others to be what 

they are; Perception of the human race as one and interdependent. 

The problem of tolerance as a problem of nonviolence and tolerance 

was posed in various religious concepts, philosophical, psychological and 

ethical teachings. Examples of its theoretical development are found in 

Aristotle, F. Voltaire, I. Kant, M.L. King, N. Cusa, J. Locke, W. Occam, Plato, 

N.K. Roerich, J.-J. Rousseau, Socrates, LN. Tolstoy, etc. One of the most 

thoroughly developed is the concept of tolerance existing within the 

philosophy of liberalism, the foundations of the theory of tolerance were laid 

by D. Locke in his «Message on Tolerance», in the XIX century developed by 

D. Stuart Mill in his essay "On Freedom". A modern version of this theory, 

corresponding to a pluralistic society, was given by D. Rawls in the works 

«Theory of Justice» (1971) and «Political Liberalism» (1993). Among the 

modern English-speaking authors dealing with this problem are M. Walzer, P. 

Nicholson, D. Heid, S. Mendus, B. Williams. 
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In the consideration of the phenomenon of tolerance, there are four 

main directions: 

1) tolerance as a moral principle of human interaction; a special quality 

of personality, learned in the process of education (Freud, Fromm), as well as 

tolerance as a characteristic of interpersonal relationships in small groups (M. 

Buber, E. Levinas, M. Bakhtin). Of particular importance is tolerance as a 

moral principle of interaction between representatives of different cultures 

within the framework of modern migration processes. 

2) tolerance, considering such a form of socio-political struggle as non-

violence; 

3) the relation of man to nature and all living things; (Natural-

deterministic quality of personality (Feuerbach, Montaigne); 

4) tolerance as a way of solving global problems of mankind. For the 

present, the approach to tolerance as a principle of social interaction is 

especially relevant. 

The events of recent years have shown that globalization in its modern 

forms does not lead to an increase in the culture of tolerance. The reason for 

this, modern researchers see in the absence of increased justice in relations 

between people, social groups and national-state communities, which leads 

to an increase in social exclusion and hostility, as a factor that prevents the 

spread of social tolerance of the first direction, understood as tolerance. It is 

defined in modern dictionaries as voluntary, active, conscious behavior, and 

in the Declaration of Principles of Tolerance, adopted by Resolution 5.61 of 

the General Conference of UNESCO of November 16, 1995, in paragraph 

1.3, is considered as an obligation to promote the assertion of human rights, 

pluralism (including cultural Pluralism), democracy and the rule of law. Thus, 

tolerance in its modern meaning is a concept meaning the rejection of 

dogmatism, from the absolutization of truth and affirming the norms 

established in international legal acts in the field of human rights. However, 
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the norms established in certain cultures within the framework of tolerance 

are viewed from the point of view of compliance with human rights, thereby 

intercultural interaction. 

The peculiarity of the last definition of tolerance is the call to consider 

voluntary and conscious refusal of any norms as the norm, except those 

established in international legal acts. It is forgotten that the regulators of 

social behavior (as manifestations of tolerance in interpersonal or intercultural 

communication) are not only the rules of law, but also other regulators 

inherent in any national culture (morals, customs, traditions, rituals, etc.). 

They are always formed over a long period of time and become so only after 

they have been tested for consistency as a regulatory, that is to say, 

becoming both an acceptable and sustainable consciously necessary norm in 

a large part of a particular society existing at the level of the existential 

representations of members of a given society about good and evil. 

Also, among the conditions influencing the tolerance of the first 

direction, two antagonistic types of culture are distinguished as an important 

factor: aggressively intolerant and tolerant. The next factor is the ability to 

adapt, also considered as the degree of social satisfaction. Its high level 

significantly contributes to spreading of tolerance, low – it pushes it to the 

peripheral positions of public life. 

Another factor is the idea and practice of multiculturalism, as opposed 

to assimilation in a specific society, suggesting the utility of parallel 

coexistence of different cultures in one territory. This factor brings both 

positive and negative processes, the first – the formation of ideas and 

practices of multiculturalism based on the rule of law, the second – the clash 

of cultural and religious contradictions, and often, the unwillingness of the 

parties to «make any concessions» if they affect the established cultural 

Grounds. Multiculturalism, as a confrontation of cultures, is to a large extent a 

sphere of interests of public institutions, which strive to facilitate the possibility 
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of such existence as much as possible, creating favorable material and legal 

conditions, at the same time, the increased influence of religion hinders this. 

  

УДК  811.111 

TEACHING AND LEARNING ENGLISH FOR LAW  

Автори: Бєлоусова С.М., доцент НУК, старший викладач кафедри су-

часних мов, Національний університет кораблебудування імені адміра-

ла Макарова, м. Миколаїв; 

Шевченко Д.О.,  старший викладач кафедри сучасних мов, Національ-

ний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Мико-

лаїв 

 

Legal education in Ukraine traditionally consisted of a five-year “special-

ist” degree, directly after secondary school. Recently universities of Ukraine 

have started offering a four-year bachelor’s degree. Officially, the bachelor’s 

degree and specialist’s degree are considered equivalent, both permitting the 

graduate to take examination. The advocates’ chambers, however, some-

times require a specialist’s degree and or a Master’s degree which law stu-

dents can obtain after completing a two-year course after getting their Bache-

lor’s degree. Undergraduate legal education in Russia begins at the age of 

18; thus, graduating lawyers are typically 23 years old. Because students are 

entering the universities directly from secondary school, their curriculum in-

cludes 40% of non-law subjects, one of which is English. 

The materials suggested to the law students for learning include different 

legal texts, such as the descriptive texts about law systems, principles of law, 

legal establishments, training lawyers, history of law etc. Besides there may 

be other authentic texts concerning different spheres of laws, the texts of 

statutes, contracts, complaints, negotiations, protocols, etc. 
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Texts for learning in the units are usually supplemented with different 

types of exercises, such as pre-reading exercises, containing preparatory lex-

ical, grammatical, pronunciation, communicative work; and post-reading ex-

ercises with the number of activities for remembering, reproducing and active 

using new material in the speech. 

We can also observe the peculiarities of Business-official style in legal 

English, and they are 1) written form of documents (mostly), 2) high level of 

standardization, text organization, 3) logic, 4) special syntactic constructions, 

5) literary meaning of words, special terminology and cliche. 

Developing general knowledge competence of students may be possible 

while doing grammar and lexical exercises, producing monological and dia-

logical speeches, role-playing, reading texts of different genres, watching and 

discussing films, reviewing current news etc. While doing all these students 

get acquainted with styles and their peculiarities. For example, reading news-

papers students can see the distinctive features of Publicist style. 

In the articles students can find different figures of speech, play of words, 

irony which make the information more expressive. Students should be point-

ed out with these elements, and then they can discuss their functioning in the 

activities. The lexis of Publicist style includes neutral words, expressive words 

terms from business, economy, sport, Arts, geography, politics, etc. There 

should be admitted that in so called 'quality' newspapers neutral language el-

ement prevail, in popular newspapers colloquial language is often found. 

Newspaper headlines are critical, summarizing and drawing attention to the 

article. Combination of words with various style coloring, terms and special 

stylistic cliches help to read across the article, just looking through them. 

There are also so called 'leads' which summarize and involve the readers into 

the described event 

Colloquial style is used in everyday situations, and such situations as 

greetings, apologies, giving opinions may be quite frequent in the classroom 
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communication. Similar situations can be created by teacher who suggests 

role-plays for students to develop their general language competence. The 

characteristics of Colloquial style are its spontaneous functioning and unoffi-

cial character, oral form. It is characterized with shortened utterances, emis-

sion of grammar elements in the structure, colloquial words and phrases. 

Besides, students can be invited to reading fiction for enhancing, devel-

oping and perfecting their general knowledge competence. There are the 

kinds of literature which contain legal discourse elements so helpful for the 

law students to see the legal language in action (detectives, legal thrillers, po-

litical thrillers). Reading fiction can only be done as self-developing exercise 

because it is not included into the curriculum of law students. All kinds of lexis 

and other linguistic devices can be observed there if their presence is justified 

by the demands of artistic description of the reality.  The possibilities for the 

classroom activities and homework of the students are numerous and vari-

ous. It is the teacher's choice to match, choose and work out the most appro-

priate ones to the teaching and developing goals.  
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Секція 2 «Конституційне право. Адміністративне право. Ад-

міністративний процес. Екологічне право» 
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УДК  342.565.4(477) 

ПРОБЛЕМНІ  ПИТАННЯ  ДІЯЛЬНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНИХ 

СУДІВ УКРАЇНИ 

Автор: Борко А.Л., д-р юрид. наук, доцент, завідувач кафедри адмініс-

тративного та конституційного права, Національний університет 

кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв 

 

Розвиток суспільних відносин в Україні, яка перебуває на перехід-

ному етапі від тоталітарного минулого до повноцінного демократичного 

суспільства, вимагає по-новому поглянути на проблему адміністративно-

правового регулювання судової гілки влади. 

Судова система України все ще перебуває на перехідному етапі 

свого формування,виявляючи потребу вдосконалення не лише процесу-

ального, але й адміністративного законодавства. Це зумовлює необхід-

ність ретельного науково-теоретичного опрацювання проблем форму-

вання та функціонування судової системи України, адаптації національ-

ного законодавства до міжнародного з урахуванням позитивного зарубі-

жного досвіду, деталізації адміністративного законодавства й приведен-

ня у відповідність із ним підзаконного правового регулювання. [1]. Стра-

тегія сталого розвитку «Україна-2020» визначила мету, вектори руху, до-

рожню карту, першочергові пріоритети та стратегічні індикатори оборон-

них, соціально-економічних,організаційних,політико-правових умов ста-

новлення та розвитку України. Серед першочергових реформ,які необ-

хідно впровадити, особлива увага приділяється судовій реформі,метою 

якої є утвердження такого правопорядку, який ґрунтується на високому 

рівні правової культури в суспільстві, діяльності всіх суб’єктів суспільних  

відносин на засадах верховенства права та захисту прав і свобод люди-
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ни,а в разі їх порушення - справедливого їх відновлення в розумні стро-

ки. 

Судова система України та суміжні правові інститути існують для 

захисту прав,свобод та законних інтересів людини і громадянина шляхом 

своєчасного, ефективного і справедливого вирішення правових спорів на 

засадах верховенства права. Основоположні засади судової реформи 

визначені в цій Стратегії [ 2 ]. 

Стратегія  встановлює пріоритети реформування судової влади-

системи судоустрою,судочинства та суміжних правових інститутів як на 

рівні конституційних змін, так і на рівні впровадження першочергових не-

відкладних заходів, які забезпечать необхідні позитивні зрушення у фун-

кціонуванні відповідних правових інститутів. Унаслідок реалізації цієї 

Стратегії судова система України та суміжні правові інститути працюва-

тимуть,керуючись принципом  верховенства права, ефективно, продук-

тивно та скоординовано, стануть підзвітними громадянам України, віль-

ними від будь-якого політичного впливу та відповідатимуть стандартам і 

передовим практикам Європейського союзу. 

06 липня 2005 року, Верховна Рада України ухвалила Кодекс адмі-

ністративного судочинства, в якому визначила повноваження адміністра-

тивних судів щодо розгляду справ, порядок звернення до них і порядок 

здійснення адміністративного судочинства. Протягом цих років, як вірно 

зазначив голова ВАС Нечитайло О.М., адміністративні суди переживали 

різні часи: були протистояння й успіхи, спроби знищення й щира підтри-

мка, критика і визнання. Сьогодні всі провідні вітчизняні та закордонні ек-

сперти в галузі права визнають,що створення адмінсудів в Україні було 

надзвичайно важливою віхою в розвитку правових явищ нашої країни та 

чи не найуспішнішим кроком судової реформи в пострадянські часи. Са-

ме тепер, коли болісний період самоствердження адмінюстиції позаду, 
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час завершити побудову системи адміністративного судочинства як са-

мостійної та автономної. 

Адміністративна юстиція започаткувалась як самостійна система 

від моменту її створення в Україні. Важливо бути послідовними й завер-

шити її остаточне виокремлення. В Конституції має бути закріплено: су-

дочинство в Україні здійснюють Конституційний Суд,суди загальної 

юрисдикції та адміністративні суди. Нинішня модель - фактично подвій-

ної касації - є нетиповою для світових традицій інстанційної побудови су-

дової системи. Багатоступенева касація не відповідає принципу правової 

визначеності та згідно з принципом верховенства права та практиці єв-

ропейських та інших унітарних держав,суттєво погіршує доступ громадян 

до правосуддя. На практиці це приводить до зволікання із прийняттям 

остаточного рішення, тривалості  розгляду справ та відповідно неможли-

вості на протязі тривалого часу відновити порушені права громадян. У 

зв’язку із зазначеним вище є необхідність модернізувати систему адміні-

стративного судочинства та створити вертикаль адмінсудів - окружні, 

апеляційні адміністративні та Верховний Адміністративний суд [ 3 ]. 

Таким чином, приймаючи до уваги особливі завдання адмінсудо-

чинства й позитивний досвід багатьох країн світу Верховний Суд як ка-

саційна інстанція в системі судів загальної юрисдикції жодним чином не 

повинен впливати на здійснення судочинства адмінсудами. Що стосуєть-

ся порядку вирішення спірних питань, які можуть виникати в діяльності 

Верховного Адміністративного та Верховного судів, то це має бути вирі-

шено законом. Одним з варіантів може стати надання відповідних повно-

важень КС або спеціальному міжсудовому арбітражу (сенату) [ 4 ] . 

Необхідність забезпечення незалежності адміністративної юстиції 

зумовлена передусім тим,що саме адмінсуди захищають громадян від 

незаконних рішень органів державної влади. Така позиція обґрунтову-

ється заявленим європейським вектором розвитку нашої держави. Ви-
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вчення судоустрою країн світу дає можливість стверджувати, що в бага-

тьох країнах Європи адміністративні суди не входять до системи судів 

загальної юрисдикції. Однією з перших пострадянських країн, яка в Кон-

ституції передбачила утворення спеціалізованих судів для розгляду ад-

міністративних, трудових,сімейних та інших категорій справ ,стала Литва. 

На теперішній час, литовська система адмінсудів складається з Верхов-

ного адміністративного і окружних адміністративних судів. 

Виділення системи адміністративних судів - це не тільки логічний 

етап завершення її створення в Україні,а й забезпечення більшої неза-

лежності адмінсудів від політики, так і від інших судових інституцій, при 

цьому безумовно незалежність системи адмінсудочинства піде на ко-

ристь насамперед громадянам, які звертаються до адмінсудів по захист 

своїх прав. Крім того, адміністративні суди значно відрізняються від судів 

загальної юрисдикції. Відрізняються процес, принципи, підходи, тому 

об’єднувати адмінсуди із судами загальної юрисдикції некоректно і з точ-

ки зору специфіки їхньої роботи. 

На теперішній час маємо надію,що влада піде на такий незручний 

для себе, але такий своєчасний і правильний для суспільства крок та за-

безпечить на конституційному рівні можливість розвитку автономії для 

адміністративних судів. Передусім для того, аби судовий захист грома-

дян від неправомірних дій органів державної влади та окремих чиновни-

ків став якомога ефективнішим та повним,а якість рішень та довіра до 

адміністративних судів та всієї судової системи - беззаперечними. 
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СИСТЕМА ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ УЧАСНИКІВ АТО 

Автор: Сікорський О.П., канд. юрид. наук, доцент кафедри адміністра-

тивного та конституційного права, Національний університет кораб-

лебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв 

 

Із проголошенням незалежності Україна розпочала власний шлях 

державотворення як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної 

та правової держави. Ключовим і найважливішим орієнтиром в даному 

державно-правовому розвитку нашої країни стало формування власної 

національної системи законодавства, спрямованого, передусім, на за-

кріплення основних прав та свобод людини і громадянина, в тому числі – 

забезпечення права на соціальний захист [1, ст. 1, 46]. 

На жаль, на сьогодні внаслідок збройної агресії Росії проти України в 

нашій державі склалася вкрай важка ситуація в сфері соціальної політи-

ки. Зокрема, трагічні події на сході України призвели до різкого збільшен-

ня постраждалих внаслідок конфлікту, як зі сторони мирних жителів − 

внутрішньо переміщених осіб України, так і учасників антитерористичної 

операції (далі − АТО). Тут же зазначимо, що під поняттям «учасник АТО» 

потрібно розуміти військовослужбовців Збройних Сил України, Націо-

нальної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої ро-
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звідки України, Державної прикордонної служби України, осіб рядового, 

начальницького складу і військовослужбовців Міністерства внутрішніх 

справ України, інших утворених відповідно до законів України військових 

формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України, а також брали участь в антитерористичній операції [2, 

п. 19, ст. 6]. 

Результатом зазначених обставин є пряма загроза національній 

безпеці України, оскільки соціальний захист українського народу яв-

ляється одним із структурних елементів національної безпеки в цілому 

[3]. Тому, на теперішній час, питання формування нової концепції 

соціальної політики та створення ефективної (дієвої) системи органів 

публічної влади в сфері соціального захисту населення відповідно до 

суспільних потреб, міжнародних норм і стандартів, набуває особливої 

актуальності.  

Враховуючи те, що питання організації та здійснення соціального за-

хисту населення є досить багатоаспектною проблемою, в доповіді буде 

розглянута система органів публічної влади, які забезпечують соціаль-

ний захист лише учасників АТО. 

З аналізу діючого законодавства України, в доповіді ми пропонуємо 

використати наступну систему органів публічної влади, які забезпечують 

соціальний захист учасників АТО. Так, вказані суб’єкти, залежно від прав 

та обов’язків, поділяються на суб'єктів, які надають соціальний захист – 

Верховна Рада України – та суб'єктів, які безпосередньо забезпечують 

реалізацію права на соціальний захист – державні органи виконавчої 

влади та місцевого самоврядування. Розглянемо більш детально компе-

тенцію даних органів публічної влади.  

Основною формою участі Верховної Ради України у формуванні та 

здійсненні державної політики у сфері соціального захисту населення є 

прийняття відповідних законів України, в яких визначаються основні її 
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засади та форми і методи діяльності органів виконавчої влади і місцево-

го самоврядування у сфері соціального захисту населення, зокрема і 

учасників АТО [1, ст. 75, 85]. 

Серед державних органів виконавчої влади ключова роль в ре-

алізації соціального захисту учасників АТО належить Кабінету Міністрів 

України як органу загальної компетенції, який відповідно до Конституції 

має забезпечувати здійснення соціальної політики, виконання Конститу-

ції і законів України в усіх сферах суспільного життя, у тому числі й у 

сфері соціального захисту населення, включаючи учасників АТО [4] . 

Центральним органом виконавчої влади, який забезпечує фор-

мування та реалізацію політики у сфері соціальної політики є Міністер-

ство соціальної політики України. Відповідно до основних повноважень 

даного органу виконавчої влади щодо соціального захисту учасників АТО 

належить забезпечення останніх: психологічною реабілітацією, санатор-

но-курортним лікуванням, технічними та іншими засобами реабілітації, 

житлом, освітніми послугами, а також організація поховання, соціальна 

та професійна адаптація [5]. 

Наступний орган виконавчої влади – Державна служба України у 

справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, був 

безпосередньо створений для реалізації державної політики у сфері 

соціального захисту учасників АТО. Відповідно до Положення про Дер-

жавну службу України у справах ветеранів війни та учасників антитеро-

ристичної операції, на цей орган державної влади покладено чимало за-

вдань та повноважень для соціального захисту учасників АТО, тому його 

діяльність спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України 

через Міністра соціальної політики [6]. 

Спеціалізованим органом державної влади у сфері соціального за-

хисту учасників АТО є Державна служба зайнятості, яка надає послуги з 

працевлаштування учасників АТО, в разі їх безробіття, хоча значна кіль-
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кість учасників АТО після демобілізації повернулися на попередні місяця 

роботи [7]. 

Питаннями забезпечення соціального захисту учасників АТО також 

займаються низка органів виконавчої влади з питань національної без-

пеки, боротьби з тероризмом та протидії злочинності, охорони держав-

ного кордону в особі: Міністерства оборони України, Служби безпеки 

України, Національної гвардії України, Національної поліції та Державної 

прикордонної служби (МВС України). Компетенція зазначених державних 

органів у сфері соціального забезпечення учасників АТО визначається у 

видачі документів про безпосереднє залучення до виконання завдань 

антитерористичної операції, що в подальшому підтверджує право 

відповідної особи на визначені законодавством види соціального забез-

печення як учасника бойових дій, тобто учасника АТО. Крім того, вище 

вказані державні органи здійснюють соціальний захист та пенсійне за-

безпечення військовослужбовців Збройних Сил України, військовослуж-

бовців Служби безпеки України, військовослужбовців Державної прикор-

донної служби України, військовослужбовців Національної гвардії, 

співробітників Національної поліції, рядового і начальницького складу та 

членів їхніх сімей відповідно до діючого законодавства України, що регу-

лює правову основу діяльності цих органів виконавчої влади.  

Серед суб'єктів, які сприяють в отриманні соціального захисту учас-

никами АТО, також слід виділити медико-соціальні експертні комісії 

(МСЕК), які відповідно до Положення про медико-соціальну експертизу, 

шляхом проведення медико-соціальної експертизи підтверджують 

ступінь обмеження життєдіяльності особи, групу інвалідності, а також 

ступінь втрати професійної працездатності працівників, які зазнали 

каліцтва чи іншого ушкодження здоров'я, що пов'язане з пораненням, 

контузією, каліцтвом, одержаним під час безпосередньої участі в анти-

терористичній операції чи забезпечення її проведення [8].  
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Важливе значення на шляху становлення системи органів публічної 

влади, які забезпечують соціальний захист учасників АТО, належить 

Президенту України як гаранта прав людини, у тому числі й у сфері 

соціального захисту. Тому, на теперішній час, з метою забезпечення на-

лежних умов для реалізації громадянських, економічних та соціальних 

прав учасників АТО, а також, враховуючи насущну суспільну необ-

хідність, в Україні на підставі указу Президента запроваджено і діє інсти-

тут Уповноваженого Президента України з питань реабілітації учасників 

антитерористичної операції, які одержали поранення, контузію, каліцтво 

або інше захворювання під час участі в антитерористичній операції [9]. 

Крім того, на виконання Указу Президента України № 150/2015 від 

18 березня 2015 року «Про додаткові заходи щодо соціального захисту 

учасників антитерористичної операції», з метою надання допомоги учас-

никам антитерористичної операції, сім'ям загиблих учасників АТО, а та-

кож у зв'язку з необхідністю координації дій органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування, волонтерських та громадських ор-

ганізацій, які надають допомогу учасникам антитерористичної операції 

та їх сім'ям розпорядженням при обласних державних адміністраціях бу-

ли створені Центри допомоги учасникам антитерористичної операції 

[10]. Відповідно до покладених завдань Центр надає консультативну до-

помогу та сприяє учасникам АТО щодо отримання документів, необ-

хідних для надання відповідного статусу згідно з Законом України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; отримання пільг 

та соціальних гарантій; лікування, реабілітації, адаптації; працевлашту-

вання, професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації; 

вирішення інших питань соціального захисту. Також Центром передба-

чено проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з представни-

ками громадських об’єднань ветеранів війни і учасників АТО, волонтер-

ських організацій, волонтерами та організація освітніх заходів для учас-
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ників АТО з метою поширення інформації про їх соціальні права і га-

рантії. 

Отже, враховуючи вище сказане, можна зазначити, що нині в Україні 

створена певна організаційно-інституціональна система органів публічної 

влади, які забезпечують формування і реалізацію соціального захисту 

учасників АТО. Вважаємо, що розглянута нами проблема соціального 

захисту учасників АТО, потребує подальшого вивчення з урахуванням 

міжнародного досвіду із зазначеної проблематики. 

Література: 

1. Конституція України [Електронний ресурс]: закон України № 254к/96-

ВР від 28.06.1996 р. // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України – 

Законодавство України. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80. 

2. Про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту [Електрон-

ний ресурс]: закон України № 3551-XII від 22.10.1993 р. // Офіційний 

веб-сайт Верховної Ради України – Законодавство України. – Режим 

доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3551-12.  

3. Про основи національної безпеки України [Електронний ресурс]: закон 

України № 964-IV від 19.06.2003 р. // Офіційний веб-сайт Верховної 

Ради України – Законодавство України. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/964-15. 

4. Про Кабінет Міністрів України [Електронний ресурс]: закон України № 

794-VII від 27.02.2014 р. // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України 

– Законодавство України. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/794-18.  

5. Про затвердження Положення про Міністерство соціальної політики 

України [Електронний ресурс]: постанова Кабінету Міністрів України № 

423 від 17.06.2015 р. // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України – 

http://zakon.rada.gov.ua/go/964-15
http://zakon.rada.gov.ua/go/794-18
http://zakon.rada.gov.ua/go/423-2015-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/go/423-2015-%D0%BF


 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ -  2017 

ІХ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

  
 

32 

Законодавство України. – Режим доступу: // 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/423-2015-%D0%BF.  

6. Деякі питання Державної служби України у справах ветеранів війни та 

учасників антитерористичної операції [Електронний ресурс]: постано-

ва Кабінету Міністрів України № 416 від 10.09.2014 р. // Офіційний веб-

сайт Верховної Ради України – Законодавство України. – Режим дос-

тупу: // http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/416-2014-%D0%BF.  

7. Про Державну службу зайнятості України [Електронний ресурс]: указ 

Президента України № 19/2013 від 16.01.2013 р. // Офіційний веб-сайт 

Верховної Ради України – Законодавство України. – Режим доступу: // 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/19/2013.  

8. Питання медико-соціальної експертизи постанова Кабінету Міністрів 

України № 1317 від 03.12.2009 р. // Офіційний веб-сайт Верховної Ра-

ди України – Законодавство України. – Режим доступу: // 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1317-2009-%D0%BF.  

9. Про Уповноваженого Президента України з питань реабілітації учас-

ників антитерористичної операції, які одержали поранення, контузію, 

каліцтво або інше захворювання під час участі в антитерористичній 

операції [Електронний ресурс]: указ Президента України № 536/2016 

від 01.12.2016 р. // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України – За-

конодавство України. – Режим доступу: // 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/536/2016.  

10. Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антите-

рористичної операції [Електронний ресурс]: указ Президента України 

№ 150/2015 від 18.03.2015 р. // Офіційний веб-сайт Верховної Ради 

України – Законодавство України. – Режим доступу: // 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/150/2015.  

 

УДК 342.95 

http://zakon.rada.gov.ua/go/19/2013
http://zakon.rada.gov.ua/go/1317-2009-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/go/150/2015
http://zakon.rada.gov.ua/go/150/2015


 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ -  2017 

ІХ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

  
 

33 

АКТУАЛЬН ПИТАНЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ 

В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ 

Автор: Чишко К.О., канд. юрид. наук, старший викладач кафедри адмі-

ністративної діяльності поліції, Харківський національний університет 

внутрішніх справ, м. Харків. 

 

Поліцейське піклування є відносно новим превентивним поліцейсь-

ким заходом в межах діяльності поліції України. Закріплення такого за-

ходу є цілком доцільним та обґрунтованим з огляду на те, що Націона-

льна поліція України, насамперед, є органом який служить суспільству, а 

також надає поліцейські послуги з допомоги особам, які з особистих, 

економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій 

потребують такої допомоги (п. 4 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про Націона-

льну поліцію»).  

Досліджуючи поліцейське піклування Кубрак Ю.М. визначає поліцей-

ське піклування як «тимчасовий превентивний захід, за допомогою якого 

поліцейський, в межах закону, надає допомогу особам, які в силу особи-

стих, економічних чи соціальних причин потребують такої допомоги» та 

виокремлює його наступні ознаки: це превентивний захід, тобто дія (су-

купність дій) спрямованих на попередження порушення публічного по-

рядку, публічної безпеки чи недопущення завдання шкоди особою самої 

собі; це тимчасовий захід, переважно короткостроковий; він реалізується 

виключно поліцейськими та застосовується до окремих чітко визначених 

категорій осіб і у випадках, що закріплені в національному законодавстві; 

має своє процесуальне оформлення у вигляді протоколу; не передбачає 

застосування до особи будь яких санкцій [1, с. 80].  

Як вже зазначалось, поліцейське піклування застосовується до 

окремих категорій осіб, зокрема таких, які перебувають у публічному міс-

ці і внаслідок сп’яніння втратила здатність самостійно пересуватися чи 
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створюють реальну небезпеку оточуючим або собі. Такі особи повинні 

бути передані до спеціального лікувального закладу або доставлені до 

місця проживання (п. 3 ч. 2 ст. 41 Закону України «Про Національну по-

ліцію»). У національному законодавстві не має ані самого терміна «спе-

ціальний лікувальний заклад», ані роз’яснення, що під таким закладом 

необхідно розуміти. Сьогодні лікарні не приймають осіб у стані алкоголь-

ного сп’яніння, якщо їм не потрібна медична допомога. Фактично поло-

ження статті, яке регламентує доставлення особи, що находиться у стані 

алкогольного сп’яніння у спеціальний лікувальний заклад є мертвою, 

оскільки останніх на території України не має.  

Отже, поліцейські застосовуючи поліцейське піклування до особи, 

яка знаходиться у стані алкогольного сп’яніння та втратила здатність са-

мостійно пересуватися чи створює реальну небезпеку оточуючим або 

собі повинні доставити таку особу до місця проживання. Одразу виникає 

питання, а чи безпечно доставляти особу, яка перебуває у стані алкого-

льного сп’яніння та створює реальну небезпеку оточуючим або собі до 

місця проживання, якщо така особа проживає разом із своєю родиною? 

Чи не створять такі дії поліцейського небезпеки для членів родини особи, 

до якої було застосовано поліцейське піклування? І взагалі за такої ситу-

ації чи можна вважати такий захід превентивним? Адже він не попере-

джає можливого вчинення правопорушення особою, а створює умови 

для вчинення адміністративного делікту чи злочину, наприклад вчинення 

насильства в сім’ї (ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні право-

порушення) або скоєння вбивства (ст. 115 Кримінального кодексу Украї-

ни).  

Інший випадок, коли така особа живе одна, при цьому або не 

пам’ятає, де вона живе, або не може пояснити поліцейському через те, 

що знаходиться у стані алкогольного сп’яніння або не може попасти без-

посереднє у приміщення власного будинку чи квартири через те, що за-
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губила або не може знайти ключі. У такому разі особа не може вважати-

ся такою, що доставлена до місця проживання, оскільки у законодавстві 

чітко визначено, що місце проживання фізичної особи  це «житловий 

будинок, квартира, інше приміщення, придатне для проживання в ньому 

(гуртожиток, готель тощо), у відповідному населеному пункті, в якому 

фізична особа проживає постійно, переважно або тимчасово» [2]. Таким 

чином під’їзд багатоповерхового будинку або прилегла територія будин-

ку ніяк не може вважатися придатною для життя, а тому залишати особу 

біля її квартири чи будинку не можна, таким чином втрачається сенс за-

стосування поліцейського піклування як превентивного поліцейського за-

ходу.   
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Адміністративне затримання та доставлення порушника, будучи 

буденним та яскравим втіленням адміністративного примусу, пов’язані з 

цілою низкою недоліків правозастосування у діяльності Національної по-

ліції. В свою чергу діяльність останньої як правоохоронного органу нової 

формації має суворо відповідати принципам верховенства права, до-

тримання прав і свобод, законності. Очевидне протиріччя між змістом за-

значених принципів та необхідністю виконання покладених на поліцію 

завдань зумовлюють потребу або порушення принципів, або не забезпе-

чення можливості належного виконання завдань щодо захисту правопо-

рядку.  

Адміністративне затримання та доставлення порушника уявляється 

за можливе розмежувати наступним чином. Адміністративне затримання 

застосовується поліцією та відповідно складається протокол про адмініс-

тративне затримання у разі поєднання наступних складових: 1) (перша) 

якщо доставлення порушника застосовано з метою припинення адмініс-

тративного правопорушення; 2) (друга) адміністративне правопорушен-

ня, що вчинено особою, віднесено до переліку відповідних проступків, у 

разі вчинення яких поліцією може бути застосовано адміністративне за-

тримання згідно ст.262 Кодексу України про адміністративні правопору-

шення [1] (далі  КУпАП). Наприклад, якщо поліцейський не може склас-

ти протокол про адміністративне правопорушення на місці його вчинен-

ня, якщо складення протоколу є обов’язковим, через погодні умови, від-

сутність даних про особу-порушника (у разі не віднесення адміністратив-

ного правопорушення до ст. 262 КУпАП), то він має право доставити по-

рушника в поліцію, при цьому адміністративне затримання не застосову-

ється (протокол про адміністративне затримання не складається). Якщо 

адміністративне правопорушення, яке вчиняє особа, (наприклад, дрібне 

хуліганство,) потребує його припинення, у тому числі шляхом її достав-

лення до органу поліції, а також необхідно встановити особу (забезпечи-
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ти провадження у справі про адміністративне правопорушення згідно ст. 

260 КУпАП) застосовується адміністративне затримання (відповідно 

складається протокол про адміністративне затримання). Не можна вва-

жати затриманням ситуацію при якій особа прибуває до службового при-

міщення разом з поліцейським не через фізичних примус чи підкорення 

наказу, а висловивши добровільну згоду у відповідь на запрошення про-

слідувати до органу поліції для складення протоколу про адміністратив-

не правопорушення, з’ясування обставин справи тощо, адже описана си-

туація загалом відповідає змісту доставлення порушника. Застосування 

до особи спеціальних засобів, а саме спеціальних засобів обмеження 

рухомості за будь-яких обставин є затриманням (чи то адміністративним 

затриманням) особи. Не можна зробити однозначного висновку, що ад-

міністративним затриманням є будь-яке вилучення особи з місця її пере-

бування, а не лише те, що пов’язано з її поміщенням до кімнати для за-

триманих і доставлених. 

Потреби сьогодення обумовлюють необхідність підходу до тракту-

вання норм Закону України «Про Національну поліцію» та КУпАП таким 

чином, відповідно до якого строк адміністративного затримання має об-

числюватися з моменту, коли особа силою або через підкорення наказу 

змушена залишатися поряд з уповноваженою посадовою особою (полі-

цейським), або у визначеному нею (ним) місці. Для цього патрульні, які 

доставляють особу, що є затриманою, до приміщення поліції, повинні 

складати рапорт, де має бути відображено час «фактичного затримання 

особи» (висунення наказу чи застосування сили). Саме цей час має бути 

відображений у журналі реєстрації таких осіб, як такий що свідчить про 

початок затримання. 

З метою забезпечення належної діяльності Національної поліції 

щодо забезпечення правопорядку, що між іншим має на меті захист прав 

та свобод людини та громадянина загалом, необхідно: 



 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ -  2017 

ІХ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

  
 

38 

– встановити для усіх категорій осіб, які перебувають на території 

України, обов’язок мати при собі документи, що посвідчують особу; від-

сутність таких документів має бути підставою для здійснення адміністра-

тивного затримання з метою встановлення особи, якщо вона притягаєть-

ся до адміністративної відповідальності; 

– спираючись на зарубіжний досвід, з метою забезпечення особис-

тої безпеки поліцейського, передбачити право останнього застосовувати 

спеціальні засоби обмеження рухомості на протязі 5 хвилин на місці вчи-

нення правопорушення, не вважаючи це адміністративним чи іншим ви-

дом затримання; 

– у КУпАП та Законі України «Про Національну поліцію» передба-

чити, що не можна вважати адміністративним затриманням особи час, 

протягом якого остання залишається на місці вчинення правопорушення 

для оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення та під 

час реалізації поліцейських заходів.  

Література:  

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості 

Верховної Ради УРСР. – 1984. – Додаток до № 51. – Ст. 1122 



 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ -  2017 

ІХ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

  
 

39 

УДК 342.534 

ПРО ОБСЯГ ДЕПУТАТСЬКОЇ НЕДОТОРКАННОСТІ В УКРАЇНІ 

Автор: Колесниченко А.В., студентка ІІІ курсу спеціальності «Право», 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 

м. Миколаїв 

  

З розвитком парламентаризму набув подальшого розвитку і інсти-

тут депутатської недоторканості – гарантія депутата на здійснення неза-

лежної політичної діяльності. Депутатська недоторканість спільно з охо-

роною трудових прав депутатів складає депутатський імунітет [1]. 

Похідним від принципів народного представництва й вільного ман-

дата є принцип «депутатської недоторканності», як він називається в 

Конституції України. У теорії і практиці конституціоналізму розрізняють 

дві складові принципу депутатської недоторканності: депутатський інде-

мнітет і депутатський (парламентський) імунітет. Індемнітет означає, що 

депутат не несе юридичної відповідальності за внесення законопропози-

цій, законопроектів і поправок до них, звернення з депутатськими запи-

тами, виступи з парламентської трибуни, голосування тим чи іншим чи-

ном на пленарних засіданнях парламенту, висловлювання і голосування 

в парламентських комітетах і комісіях тощо, як у період здійснення депу-

татських повноважень, так і після закінчення їх терміну.  

Імунітет полягає в тому, що депутат не може бути притягнений до 

кримінальної відповідальності, затриманий чи заарештований без згоди 

на те парламенту. Імунітет має забезпечити незалежність депутата, за-

хист його від необґрунтованих переслідувань передусім з боку правоо-

хоронних органів системи виконавчої влади, з якою депутат, особливо 

опозиційний, нерідко конфліктує. 
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У Конституції України депутатський індемнітет та імунітет познача-

ються одним терміном – «депутатська недоторканність» [2]. Вона закріп-

лена в статті 80 Основного Закону: 

«Народним депутатам України гарантується депутатська недотор-

канність. Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності 

за результати голосування або висловлювання у парламенті та його ор-

ганах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп. Народні депу-

тати України не можуть бути без згоди Верховної Ради України притяг-

нені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані» [3]. 

Конституція України, закріпила депутатський індемнітет із обме-

женням (народний депутат України несе юридичну відповідальність за 

образу чи наклеп) і практично абсолютний імунітет Такого необмеженого 

імунітету немає в жодній демократичній державі, і його давно потрібно 

було обмежити або взагалі скасувати. У Верховній Раді вже не раз роби-

лися спроби, але безуспішні, скасувати депутатський імунітет [3]. 

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про статус 

народного депутата України» додатково розширює обсяг недоторканнос-

ті народного депутата України: «Обшук, затримання народного депутата 

чи огляд особистих речей і багажу, транспорту, жилого чи службового 

приміщення народного депутата, а також порушення таємниці листуван-

ня, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції та застосу-

вання інших заходів, що відповідно до закону обмежують права і свободи 

народного депутата, допускаються лише в разі, коли Верховною Радою 

України надано згоду на притягнення його до кримінальної відповідаль-

ності, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо» (ч. 2 

ст. 27) [4]. 

Водночас, визначаючи права народного депутата України, закон 

наділив його широкими правами у взаємовідносинах із органами держа-
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вної влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями грома-

дян України та іноземних держав. [2]. 

На сьогоднішній день проект закону «Про внесення змін до Консти-

туції України (щодо недоторканності народних депутатів України та суд-

дів)» має на меті дещо обмежити обсяг депутатської недоторканості або 

навіть скасувати .  

Згаданий законопроект передбачає виключення першої і третьої 

частин статті 80 Конституції України, тобто скасування депутатського 

імунітету, а також обмеження недоторканності народних депутатів лише 

індемнітетом [2]. 

За відповідний законопроект проголосували 365 народних депута-

тів [5]. Зміни пройшли перше читання, конституційність пропозиції підт-

вердив Конституційний Суд України. Але далі законопроект не просунув-

ся. [6].  

Однак щодо скасування депутатського імунітету, то політики та екс-

перти виступають проти.  

Категорично проти скасування депутатської недоторканності голова 

правління Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко. На його дум-

ку, повне позбавлення депутатів імунітету ще більше узалежнить. За йо-

го словами, громадськість буде шукати способів тиску на парламент, де 

«є депутати, які поділяють наші погляди» [7]. 

З огляду на зарубіжний досвід перевагу потрібно було б віддати не 

скасуванню, а значному обмеженню депутатського імунітету, ступінь яко-

го потребуватиме додаткового уточнення [2]. 
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Прояви політичної кризи в Україні за останній рік актуалізували пи-

тання ефективності функціонування Верховної Ради України як законо-

давчого органу. Адже основні правила, за якими «живе» суспільство та 

держава містяться в законодавчих актах, право приймати які належить 

http://ipress.ua/news/rada_progolosuvala_za_skasuvannya_deputatskoi_nedotorkanosti_108522.html
http://ipress.ua/news/rada_progolosuvala_za_skasuvannya_deputatskoi_nedotorkanosti_108522.html
http://www.radiosvoboda.org/a/28166179.html
http://p.dw.com/p/1Fjyv
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саме парламентові України. Ефективне та якісне виконання парламен-

том своїх основних функцій сприяє становленню основ парламентариз-

му, який є неодмінною рисою демократичності держави та суспільства. 

Серед системи функцій пріоритетне місце займає законодавча функція, 

яка, власне, і відображає суть основної діяльності представницького ор-

гану влади. Створення та прийняття законів в усіх державах здійснюєть-

ся відповідно до комплексу нормативно-правових актів, які регулюють 

власне цю діяльність і мають на меті досягнення ефективності в процесі 

законотворчості 

Нормативно-правовою основою реалізації законотворчої функції 

Верховної Ради України виступає Основний Закон нашої держави, в 

якому закріплено передумови тих норм, що мають в повній мірі регулю-

вати законодавчий процес в державі. Так, в розділі IV, який повністю 

присвячений Верховній Раді України, викладено основоположні норми 

щодо порядку створення та діяльності (зокрема й законодавчої) пред-

ставницького органу влади; щодо повноважень, притаманних парламен-

тові; основи взаємовідносин ВРУ з іншими вищими органами державної 

влади; положення стосовно структурних елементів парламенту; визна-

чено суб'єктів законодавчої ініціативи; визначено складові законодавчого 

процесу. В статті 92 даного розділу чітко окреслено коло питань, які 

визначаються виключно законами України. Зокрема, в статті 75 викладе-

но положення, яке відображає функціональне призначення ВРУ, а саме 

її характеристику як законодавчого органу. Також в інших розділах Ос-

новного Закону містяться норми, що опосередковано регулюють законо-

давчу діяльність ВРУ. В ст. 83 Конституції України[1] йдеться про те, що 

«Порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією 

України та законом про регламент Верховної Ради України». Таким чи-

ном, Регламент ВРУ є другим після Основного Закону правовим доку-

ментом, який визначає напрями та механізми законодавчого процесу. 
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Дослідник В. М. Олуйко [6] зазначає, що регламент парламенту є, влас-

не, парламентським кодексом, який побудований за наступною схемою: 

внутрішній устрій і органи парламенту; права й обов'язки депутатів; де-

путатські об'єднання (комітети, комісії); законодавчі та контрольно–

розпорядницькі процедури; міжнародне міжпарламентське співробіт-

ництво тощо. Функцією регламенту є розкриття та деталізація положень 

Конституції щодо статусу та порядку діяльності парламенту, за якого ре-

алізовуватимуться конституційно встановлені положення щодо ВРУ, зо-

крема й щодо законодавчої функції парламенту. Наразі в Україні діє За-

кон України «Про Регламент Верховної Ради України»[2]  №1798-VIІІ від 

21.12.2016 р. з усіма змінами та доповненнями, що вносилися до нього 

за останні чотири роки. Зокрема, в даному законі узгоджено з нормами 

Конституції порядок проведення сесій та засідань ВРУ, формування 

державних органів, окреслено механізми законодавчої процедури, а та-

кож процедури розгляду інших питань, що віднесені до повноважень 

парламенту, виконання контрольної функції Верховною Радою тощо 

Закон України «Про комітети Верховної Ради України» [3] від 

04.04.1995 р. з внесеними до нього змінами та поправками (останні да-

туються 05.01.2017 року) визначає правовий статус комітетів ВРУ. Згідно 

положень даного закону комітети поряд з іншою внормованою діяльністю 

здійснюють напрямки законопроектної роботи, а саме займаються підго-

товкою та розробкою проектів законів та інших актів ВРУ; доопрацьову-

ють окремі законопроекти за наслідками їх розгляду у попередніх читан-

нях; розглядають та готують висновки і пропозиції щодо законопроектів, 

що були внесені іншими суб'єктами законодавчої ініціативи на розгляд 

парламенту. Також до відання комітетів відноситься внесення пропозицій 

на розгляд Верховної Ради стосовно перспективного планування законо-

проектної роботи. 
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Регламентує організаційно-правові форми діяльності народних де-

путатів та встановлює правові гарантії здійснення народними обранцями 

своїх прямих повноважень Закон України «Про статус народного депута-

та України» [4] від 1993 року з цілою низкою змін, остання з яких вноси-

лася до Закону 01.01.2017 року. 

Таким чином можна констатувати існування в Україні доволі розга-

луженої системи законодавства стосовно тих чи інших аспектів законо-

давчої діяльності ВРУ. Проте важливим залишається той факт, що при 

наявності широкого кола нормативно-регулюючих документів назвати їх 

такими, що ефективно виконують покладені на них функції не можна. 

Тобто велика кількість законів супроводжується дещо нижчим якісним їх 

рівнем. У масиві прийнятих законів надто мало законів базового, визна-

чального для правової системи характеру… У масиві законів більше по-

ловини – це закони про внесення змін до раніше прийнятих. Не виникає 

сумніву, що такі закони в умовах сучасного динамічного життя є немину-

чими. Проте насторожує їх кількість». Також на думку про не достатній 

рівень якості прийнятих законів наводить факт постійних звернень до 

КСУ з приводу тлумачення тих чи інших положень і норм певних законів, 

що дозволяє припускати, що останні приймаються з метою задоволення 

лише певного кола інтересів, а також те, що норми нових законопроектів 

не опрацьовуються на професійному рівні з метою їх відповідності Ос-

новному Законові та іншим раніше прийнятим законам. 
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Лобізм в тій чи іншій формі практикується практично у всіх країнах, 

він неодмінний супутник державного урядування. На сьогоднішній день в 

Україні велику увагу приділяють законодавчому закріпленню лобізму, 

адже проблема лобізму є однієї з важливих та складних в українській по-

літиці. 

Вживання терміну в українській науковій і професійному середовищі 

можна виділити два підходи до тлумачення терміну «лобізм». У широко-

му сенсі під лобізмом розуміють будь-яку діяльність громадян, асоціацій 

бізнесу, партій та інших організованих груп тиску з відстоювання своїх ак-

тивних інтересів. Варто особливо підкреслити, що в рамках цього підходу 

лобізм - це не тільки тиск бізнесу, громадських організацій на органи вла-

ди, а й діяльність самих суб'єктів влади. Спрямована на просування своїх 

корпоративних інтересів, отримання особливих владних преференцій . 

Прихильники широкого розуміння терміна вважають, що цілком 

припустимо говорити про лобізм Президента, Уряду, депутатському лобі-

змі в Україні. Прихильники іншого підходу вважають неприпустимим таке 

широке тлумачення терміна «лобізм». На їхню думку, розширення складу 

учасників лобістської діяльності позбавляє слово властивою йому спе-

цифіки, уможливлюючи його застосування при описі будь-якого взаємодії, 

однією зі сторін якого є представник органу державної влади [1]. 

Виокремлюють три типи лобізму, як сфери задоволення інтересів: 

«тіньовий» («закритий»); демократичний («відкритий»); інституалізований 
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(законодавчо-регульований) лобізм, що безпосередньо поєднаний з де-

мократичним лобізмом і часто з ним асоціюється. 

Що стосується розкриття форм відкритого (демократичного) лобію-

вання, то класичним прикладом є Сполучені Штати Америки. [2]. 

Цивілізований лобізм просуває інтереси окремих осіб чи організа-

цій, що відповідають загальнонаціональним інтересам і мають велике 

значення для економіки всієї країни. Цивілізоване лобіювання характери-

зується: 

1) опосередкуванням лобістського процесу. Це означає, що лобію-

вання здійснюють спеціальні структури — рухи, ліги, асоціації, союзи, ді-

яльність яких оцінюється та контролюється громадськістю. Такі лобістські 

групи намагаються оприлюднити свої наміри з метою залучення на свій 

бік громадської думки; 

2) гласністю і прозорістю діяльності. Контроль за процесом лобію-

вання забезпечується доступом громадськості до відповідної інформації; 

3) конкуренцією між лобістськими групами, що дозволяє їм контро-

лювати одна одну, апелюючи в разі необхідності до змі та громадськості. 

На сьогодні інститут лобізму існує майже в кожній цивілізованій кра-

їні світу, однак рівень деталізації законодавства в цій сфері в різних краї-

нах дуже відрізняється. Прикладом і еталоном законодавчого врегулю-

вання і контролю процедури лобізму у світі є законодавство США. Інсти-

тут лобізму інтересів у США та ЄС майже не зазнає корупційного впливу. 

Лобісти за кордоном працюють відкрито, діють в рамках законодавства, 

платять податки, здійснюють не тільки фінансування представницької ді-

яльності політиків, а й приймають безпосередню участь у процесі законо-

творчості. [3]. 

Що ж стосується України, то правовий механізм регулювання інсти-

туту лобізму фактично не існує. Починаючи з 1999 р., до Верховної Ради 

України неодноразово подавались законопроекти, спрямовані узаконити 
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лобістську діяльність, зокрема: «Про лобіювання в Україні» № 3188 від 

13.04.1999 р., «Про правовий статус груп, об’єднаних спільними інте-

ресами (лобістських груп) у Верховній Раді України» № 3188-1 від 

03.11.1999 р., «Про діяльність лобістів у Верховній Раді України» № 8429 

від 09.11.2005 р.. Але ці нормативно-правові акти з різних об’єктивних та 

суб’єктивних причин не було ухвалено парламентом [4]. 

Основними формами лобізму в Україні є прямий одноосібний (інди-

відуальний) лобізм, який ґрунтується на особистих зв'язках підприємців з 

чиновниками і на сьогодні дуже поширений. Його собі можуть дозволити 

лише найпотужніші підприємства чи компанії, він належить до «тіньово-

го» типу лобіювання і здійснюється зазвичай у структурах виконавчої 

влади. До іншої форми «тіньового» лобіювання можна віднести клановий 

лобізм — просування інтересів підприємств чи компаній, які належать 

кланам (бізнес-політичним групам). Такий лобізм дуже ефективний, бо 

спирається на «авторитет» і можливості групи бізнесменів та банкірів, які 

діють дуже згуртовано і володіють значними фінансовими ресурсами, за-

ангажованими партіями і ЗМІ, а також потужними особистими зв'язками 

серед істеблішменту. Таке лобіювання, на відміну від «одноосібного», 

може здійснюватися й начебто публічно, за допомогою залучення партій, 

фракцій, ЗМІ, проте справжню мету публічних аргументів переважно при-

ховують. Головна мета кланового лобіювання майже завжди — одержан-

ня привілейованого становища для одного чи невеликої групи «спорідне-

них» підприємств .  

До особливої форми лобізму в Україні можна віднести багатовекто-

рне лобіювання — лобістська діяльність, яка відбувається за допомогою 

всіх можливих засобів і в всіх можливих напрямах впливу. Для цього ви-

користовують: міждержавні структури, лобістські структури (асоціації, спі-

лки тощо), парламентські лобістські групи (фракції чи окремі депутати), 

державні комітети чи комітети при урядові, окремі міністерства, посадо-



 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ -  2017 

ІХ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

  
 

50 

вих осіб в уряді, держкомітетах, помічників, радників при прем'єр-

міністрові та Президентові [2]. 

Найпоширенішим і наймасовішим в Україні є «кабінетне» лобіюван-

ня. Слово «кабінетне» похідне від скорочення «Кабмін». Постанова Кабі-

нету Міністрів є ефективніший засіб, ніж закон. Вона набуває чинності від 

моменту підписання і не проходить трьох читань у Верховній Раді. Вар-

тість такого документа для замовника значно нижча. Вона дає змогу уни-

кнути зайвої публічності процесу, що за сьогоднішніх умов у деяких випа-

дках дуже важливо. ЗМІ самі стають своєрідними «лобістами» або ін-

струментами груп впливу [5]. 

Розглядаючи лобізм у світі, і в Україні зокрема, можна дійти певних 

висновків. Лобізм за своєю суттю (якщо це відкрите лобіювання) відіграє 

в суспільстві позитивну роль, оскільки в багатьох випадках, тільки завдя-

ки йому групи та окремі особистості мають змогу впливати на процес ух-

валення рішень, і їхньої реалізації. Завдяки цьому реалізовуються кон-

ституційні права людини.  

Великої ваги набуває законодавче регулювання лобізму, яке може 

стати одним з базових та закріплених в законодавстві демократичних 

принципів. Законодавче регулювання лобізму може забезпечити над ним 

державний та громадський контроль. Доки не буде це зроблено, лобізм 

тісно переплітатиметься із корупцією. Легалізація лобізму допоможе ви-

явити інтереси певних груп осіб, що стоять за тим чи тим проектом закону 

чи рішенням, визначити, хто його лобіює та хто стоїть за лобістами, відк-

рити реальних авторів державних рішень, виявити ступінь залежності, 

або незалежності представників влади і надасть громадянам більше ін-

формації про їхню діяльність [6]. 

Отже, можна зробити висновок що  в разі відсутності в країні систе-

ми цивілізованого лобізму нові ризики для корупційних зловживань під 

час прийняття державно-управлінських рішень. Для того щоб лобізм ви-
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йшов з «тіні» необхідно прийняти спеціальний закон, який би став ефек-

тивним механізмом регулювання та чітко окреслив предмет лобіювання.  

Література: 

1. Лоббизм в Украине и СНГ: возможен ли он? [Електронний ре-

сурс]. – Режим доступу: http://sic-group.com.ua/ 

2. Зущик Ю. Лобізм в Україні // КОНТЕКСТ. – 2001. – № 7.  

3. Герасеменко И. Як працює лобізм в Україні і на Заході [Елект-

ронний ресурс].  –  Режим доступу: https://delo.ua/ 

4. Карпенко Г. Цивілізований лобізм як механізм державного ре-

гулювання взаємовідносин бізнес-еліти та органів публічної влади в 

Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nvrda.com.ua/ 

5. Кіпіані В. Це солодке слово «лобізм». Види українського лобі-

зму // Україна молода. – 1998. – № 7. 

6.  Лопата М. Лобіювання: світова практика та українські реа-

лії[Електронний ресурс]/Політична наука в Україні: стан і перспективи: 

матеріали всеукраїнської наукової конференції  (Львів, 10-11 травня 2007 

року) /  

Укл. Поліщук М., Скочиляс Л., Угрин Л. – Львів, ЦПД, 2008. -  308 с. – Ре-

жим доступу: http://postua.info/lopata.htm 

 

УДК 349.3(476) 

ПРОБЛЕМА ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ОВД В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

Автор: Сержантов Д.Г., студент 5 курса, специальности 

«Правоведение», Гомельский филиал Международного университета 

«МИТСО», Республика Беларусь 

Служба в органах внутренних дел (далее – ОВД) является одним 

из видов государственной службы и это определяет специфику в право-

http://sic-group.com.ua/
http://nvrda.com.ua/
http://postua.info/lopata.htm
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вом регулировании трудовых и связанных с ними отношений сотрудни-

ков ОВД.  

Законодательная практика в исследуемой сфере нашла свое 

отражение в работах таких ученых как как Дегонский С.Ю. [1], Чуприс 

О.И. [2], Кеник К.И. [3], Серебрякова И.М. [4] и других. Однако следует 

отметить, что непосредственно вопросам возникновения, изменения и 

прекращения трудовых отношений в ОВД, а также средствам, обеспечи-

вающим исполнение трудовых обязанностей сотрудниками ОВД, равно 

как и проблемам правоприменительной практики посвящено очень не-

значительное количество научных работ белорусских авторов. 

Актуальность темы работы обусловливается не только малым ко-

личеством научных исследований в данной сфере, но и необходимостью 

устранения пробелов и противоречий в действующих нормативных пра-

вовых актах. И одним из таких пробелов, ухудшающих положение со-

трудников ОВД, является невозможность реализации ими права на пол-

ноценное пенсионное обеспечение при увольнении со службы в органах 

до достижения пенсионного возраста.  

Проблема пенсионного обеспечения сотрудников ОВД заключается 

в том, что стаж службы в ОВД не засчитывается при оформлении трудо-

вой пенсии по возрасту по мотивам неотчислений в период службы 

налога в фонд социальной защиты населения (отсутствие страхового 

стажа), что в свою очередь является нарушением права на получение 

трудовой пенсии по возрасту.  

Зачет стажа службы в ОВД осуществляется в том же порядке, как и 

зачет стажа службы в государственном аппарате. Данный порядок за-

креплен в письме Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь от 18 июня 1999 г. № 02-01/123. Таким образом, как отмечает 

С.Ю. Дегонский, письмо Министерства труда и социальной защиты вы-

ступает источником права при разрешении указанного пробела в право-
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вом регулировании отношений при прохождении службы в ОВД, что 

можно назвать неверным, так как свидетельствует о выходе за рамки 

компетенции [1, с. 7]. 

В соответствии с Указами Президента Республики Беларусь от 

03.09.2013 г. № 389, от 08.12.2014 г. № 570, от 31.12.2015 г. № 534, от 

11.04.2016 г. № 137 в Закон Республики Беларусь «О пенсионном обес-

печении» от 17 апреля 1992 г. № 1596-XII были внесены изменения и 

дополнения, связанные с регламентацией вопросов о праве граждан на 

получение трудовой пенсии по возрасту на общих основаниях. Согласно 

указанным изменениям, увеличился минимальный стаж с уплатой обя-

зательных страховых взносов, при наличии которого назначается трудо-

вая пенсия по возрасту на общих основаниях, что привело к отказу в 

назначении пенсии некоторым категориям граждан, в том числе и со-

трудникам ОВД, проходившим службу менее 20 лет. По данным Мини-

стерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, только в 

2015 г. около тысячи граждан получили такой отказ в связи отсутствием 

установленного минимального страхового стажа в 15 лет и 6 месяцев. 

Среди таковых оказались, в первую очередь, военнослужащие и при-

равненные к ним лица, уволенные со службы до приобретения права на 

пенсию за выслугу лет либо инвалидности. 

В такой ситуации оказался и гражданин С., 04.02.1955 года рожде-

ния. Его общий трудовой стаж к моменту обращения за пенсией на об-

щих основаниях составлял 29 лет, страховой стаж – 8 лет 5 мес. 15 

дней. При этом с 1975 по 1992 годы (17 лет) он служил в органах внут-

ренних дел, и согласно действующему законодательству ни он, ни госу-

дарство не должны были в этот период уплачивать соответствующие 

взносы в пенсионный фонд. Как сотрудник милиции, он участвовал в ра-

ботах по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

Решением комиссии по назначению пенсий Лидского райисполкома от 
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28.02.2015 г. ему отказано в назначении трудовой пенсии на общих ос-

нованиях «из-за отсутствия требуемого 15-летнего стажа работы с упла-

той обязательных страховых взносов в бюджет фонда (страховой 

стаж)». [5].  

До 2014 г. для выхода на пенсию по старости на общих основаниях 

этой категории лиц достаточно было иметь страховой стаж не менее 5 

лет. К 2025 году страховой стаж, необходимый для получения трудовой 

пенсии, возрастет до 20 лет. 

При анализе сложившейся правовой ситуации следует учитывать 

Замечания общего порядка № 19 к статье 9 Международного пакта об 

экономических, социальных и культурных правах, в которых Комитет 

ООН по экономическим, социальным и культурным правам отметил, что 

«государства-участники должны в пределах имеющихся ресурсов 

предоставлять не требующие предварительных взносов пособия, соци-

альные услуги и другую помощь всем пожилым лицам, которые по до-

стижении пенсионного возраста, установленного национальными зако-

нами не успели внести все полагающиеся взносы в пенсионный фонд 

или по каким-либо иным причинам не пользуются правом на получение 

пенсии по линии социального страхования или другими льготами соци-

ального обеспечения или социальной помощи и не имеют других источ-

ников дохода» [6]. 

Решение данной проблемы видится во внесении изменений и до-

полнений в законодательные акты Республики Беларусь о пенсионном 

обеспечении граждан, которые предоставят сотрудникам, прекратившим 

службу до установленного законодательством времени выхода на пен-

сию по выслуге лет, права на получение трудовой пенсии по возрасту на 

общих основаниях. В частности, в Закон Республики Беларусь «О пен-

сионном обеспечении» необходимо добавить статью, закрепляющую 

понятие «страховой стаж», под которым бы понимался период работы, в 
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течение которого производилась уплата обязательных страховых взно-

сов в фонд социальной защиты населения. Добавить пункт 2 в данную 

статью, определяющий, что в страховой стаж засчитываются период 

прохождения военной службы, а также другой приравненной к ней служ-

бы, предусмотренной Законом Республики Беларусь «О пенсионном 

обеспечении военнослужащих, лиц начальствующего и рядового соста-

ва органов внутренних дел, Следственного комитета Республики Бела-

русь, Государственного комитета судебных экспертиз Республики Бела-

русь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и органов 

финансовых расследований». 
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ЛЮСТРАЦІЯ В УКРАЇНІ: ДВА РОКИ ПРАЦІ  

Автор: Гур’єва М.К., студентка ІІІ курсу спеціальності «Пра-

во»,Національний університет кораблебудування імені адмірала Мака-

рова, м. Миколаїв.  

  

З 2014 року після усунення від влади президента Віктора Янукови-

ча внаслідок масових громадських протестів, питання люстрації знову 

набуло актуальності. Відомо, що ця вимога зокрема, є однією з вимог 

учасників Євромайдану.  

На даний момент люстрація дуже важлива для нашої країни, оскі-

льки протягом усього часу української незалежності питання оновлення і 

очищення влади регулярно стояло на порядку денному, але ніколи до 

його практичної реалізації не. Змінювалися уряди і президенти, а проша-

рок корумпованих чиновників, залишався, змінюючи, як хамелеон, полі-

тичні прапори чи партійні квитки.  

В нинішніх складних умовах українська влада знайшла в собі сили, 

щоб прийняти Закон «Про очищення влади». З прийняттям цього зако-

нодавчого акта з'явилася можливість реально змінити ситуацію в країні, 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD
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відсторонивши від влади тих, хто себе скомпрометував, хто не здатний 

працювати в демократичній європейській Україні , хто гальмував будь-які 

реформаторські починання. Відомо, що жоден закон не проходив так 

важко, як закон про люстрацію, оскільки було дуже багато спекуляцій, 

провокаційних заяв, спроб зірвати як прийняття, так і підписання цього 

закону. Внутрішньополітичні потрясіння в Україні 2013–2014 років спону-

кають громадськість до актуалізації зазначеного питання, тобто дана те-

ма є актуальною. 

Що ж таке люстрація? Відповідно до Закону України «Про очищен-

ня влади» люстрація - це встановлена законом або рішенням суду забо-

рона окремим фізичним особам обіймати певні посади (перебувати на 

службі) в органах державної влади та органах місцевого самоврядуван-

няї [1]. 

Проаналізувавши Закон України «Про очищення влади» можна ві-

докремити декілька причин прийняття даного закону. Загалом, вони по-

діляються на два напрями. Перший, що в ході подій з 25 лютого 2010 ро-

ку по 22 лютого 2014 року поступово з’являлась необхідність провести 

так зване «очищення влади» – люстрацію. Другий, що переважна кіль-

кість факторів (подій), що були взяті до уваги, при розгляді проекту зако-

ну «Про люстрацію»  відбулися під час Євромайдану.  

Отже, основними причинами є: 

1) факти масового вбивства та каліцтва громадян, що реалізо-

вували своє невід'ємне конституційне право збиратися мирно та вислов-

лювати свою незгоду із діями держави та її посадових осіб, до вчинення 

яких причетні вищі посадові особи держави та працівники правоохорон-

них органів; 

2) факти масового, безпідставного та системного обмеження 

невід'ємного конституційного права на свободу мирних зібрань працівни-

ками правоохоронних органів та органами судової влади; 
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3) факти масового, безпідставного та системного застосування 

працівниками правоохоронних органів заходів фізичного впливу, 

спеціальних засобів та вогнепальної зброї до мирних громадян; 

4) факти масового необґрунтованого позбавлення волі та аре-

штів невинних громадян на підставі завідомо неправосудних рішень 

судів; 

5) факти масового викрадення, зникнення громадян, застосу-

вання до них тортур, у тому числі, за участю правоохоронних органів та 

агентів іноземних держав; 

6) факти масового знищення та пошкодження майна громадян; 

7) факти масового перешкоджання діяльності професійних жур-

налістів, які намагалися висвітлювати події в Україні; 

8) діяльність вищих посадових осіб держави, які намагалися по-

валити конституційний лад в Україні, використовуючи правоохоронні ор-

гани та суди проти Українського народу; 

9) діяльність агентів Російської Федерації, спрямованою на де-

стабілізацію ситуації в Україні та розпалювання громадянської війни в 

державі; 

10) масовою корупцією, яка є несумісною із виконанням посадо-

вими особами органів державної влади та органів місцевого самовряду-

вання покладених на них обов'язків [2]. 

Зараз важко сказати, чи ефективно діє закон про люстрацію у своїй 

теперішній формі. З одного боку, очевидно, що державні посадові особи 

поступово підкоряються його вимогам і положенням, і в реєстрі люстрації 

фігурує все більше число прізвищ чиновників, що підлягають люстрації, і 

все рідше з їхнього боку має місце явна протидія санкціям закону. 

Вдалося також досягти широкого консенсусу щодо необхідності у 

змінах у законодавстві між ініціативними групами, що здійснюють рефо-

рмування судової системи, перевірку суддів і люстрацію державних слу-
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жбовців. Першопочаткова відсутність координації дій була викликана су-

перечливими положеннями законодавства, що давало черговий привід 

для критики закону 

На жаль, теперішня модель люстрації в Україні не повною мірою 

відповідає очікуванням її авторів. Головною проблемою є відсутність 

централізованого та незалежного органу і системи люстрації, що не доз-

воляє здійснювати належний нагляд над здійсненням її процедури. Ця 

обставина, а також недотримання закону представниками вищих еше-

лонів влади ставлять під сумнів остаточний успіх проведення процедури 

люстрації в Україні. 

У Мін’юсті кажуть, що закон про люстрацію досягнув конкретних ре-

зультатів, а саме: 

1) Найбільший супротив люстрації здійснюють органи фіскальної 

служби. Про це заявила директор Департаменту з питань люстрації 

Міністерства юстиції України Тетяна Козаченко на прес-конференції в 

Укрінформі: “Лідерами в супротиві очищенню залишаються органи 

фіскальної служби, податкові органи. Кількість посадовців, які підлягають 

люстрації, у цих органах найвища. Тому і показники щодо люстрації осіб 

в органах ДФС також найвищі - 258 осіб, які займали найвищі державні 

посади в податкових і митних органах”. Водночас, за її словами, 8 поса-

довців органів ДФС досі залишаються на своїх посадах, попри те, що 

відповідають критеріям, передбаченим законом про очищення влади. 

2) На своїх посадах залишаються не більше 2% чиновників, які під-

лягають люстрації.  “За оцінками Міністерства юстиції, за рівнем посад 

під заборону потрапляє 5 тисяч осіб. Виявлено осіб, які займають відпо-

відальне становище і зараз продовжують займати ці державні посади. 

Таких осіб на всю країну не більше 100. Це не більше, ніж 2%”. За її сло-

вами, на момент вступу у силу закону про люстрацію в Україні було бли-

зько 700 тис. посадовців, у тому числі 300 тис. державних службовців. За 
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рівнем посад під заборону потрапляли не більше 5 тис. чиновників. Ко-

заченко також висловила переконання, що наразі принципово важливо 

закріпити результати закону про очищення влади, аби люстровані поса-

довці не повернулися на свої посади за допомогою різноманітних коруп-

ційних схем. 

3) Дев'ятьох чиновників від люстрації врятували укази президента. 

“Є 9 указів Президента щодо повернення. Вони стосуються виключно 

вищого офіцерського складу для забезпечення обороноздатності країни. 

За аналізом Міністерства юстиції, тільки один випадок ми вважаємо 

штучним, коли Терещуку надали право і звільнили його від люстрації, 

тому що він не носив найвище офіцерське звання військових формувань 

і був штучно на дуже стислий термін переведений до Національної гвар-

дії виключно для того, аби щодо нього не застосовувати заборону. І після 

цього він знову був повернутий в органи МВС”, - сказала директор Де-

партаменту з питань люстрації Міністерства юстиції України Козаченко. 

Утім, вона зауважила, що відповідальність за таке рішення не по-

кладала б виключно на Президента. Відповідальність треба розділити з 

відповідним комітетом ВР, за рекомендацією якого Порошенко і прийняв 

таке рішення. 

Отже, Закон України “Про очищення влади” відрізняється від люст-

раційних законів, прийнятих в інших країнах Центральної та Східної Єв-

ропи, у тому, що він має більш широку сферу застосування. Закон пере-

слідує дві різні цілі. Перша ціль – це  захист суспільства від осіб, які че-

рез власну поведінку в минулому можуть становити загрозу для новост-

вореного демократичного режиму. Друга ціль – це очищення органів 

державного управління від осіб, причетних до масштабної корупції.  
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УДК 342(477) 

РЕАЛІЗАЦІЯ НОРМ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

Автор: Жиган А., студентка ІІ курсу спеціальності «Право», Націона-

льний університет кораблебудування імені адмірала Макарова,  

м Миколаїв 

 

В XXI столітті виникла проблема розвитку прав людини, що набуло 

глобального значення. Даний процес, як зазначає Сущенко В.М. має як 

об’єктивне, так і суб’єктивне підґрунтя і зумовлений, з одного боку, істо-

рією становлення і розвитку світової цивілізації та її демократичних ін-

ститутів, а з іншого — волею сильних світу всього [2, с.28]. 

Що ж стосується України, то Конституція України, яка була прийнята 

28 червня 1996 року заклала фундамент розвитку України як правової 

держави. Так, згідно статті 3 людина її життя здоров’я, честь і гідність, 

недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною 

цінністю. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Стаття 

5 Конституції України визначає, що Україна є Республікою, а єдиним 

http://zib.com.ua/ua/print/101731-zakon_pro_ochischennya_vladi_zakon_pro_lyustraciyu_vid_16092.html
http://zib.com.ua/ua/print/101731-zakon_pro_ochischennya_vladi_zakon_pro_lyustraciyu_vid_16092.html
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джерелом влади в країні є народ [2, с. 29]. Тобто, утвердження і забез-

печення прав і свобод людини є головним обов’язком держави. Діяль-

ність державних органів повинна бути спрямована на реалізацію основ-

них прав людини і громадянина. Але, як зазначає Сущенко В.М. реаліза-

ція та застосування цих прав на практиці щоразу наштовхується на знач-

ні перепони і перешкоди, що мають як об’єктивний, так і суб’єктивний ха-

рактер та є підґрунтям для невирішених проблем у цій сфері [1]. 

До основних проблем реалізації норм Конституції України на сучас-

ному етапі можна віднести: низький рівень правової культури та правової 

свідомості суспільства; нехтування нормами права збоку народу; нерів-

ноправність органів державної влади; недосконалість функціонування 

місцевого самоврядування територіальних громад у реальному житті; 

високий рівень корупції на всіх рівнях і щаблях державного і суспільного 

життя.. Дані проблеми мають свої причини походження, а саме низький 

рівень правової культури та правової свідомості суспільства зумовлений 

такими чинниками, як відсутність правової традиції в українському суспі-

льстві, яке довгий час немало своєї державності, а отже і власної право-

вої сфери. Нехтування нормами права збоку населення зумовлені мен-

тальними особливостями та відсутності відповідальності у громадянина 

перед собою та суспільством.  

Українське суспільство шукає вихід із даної правової кризи, що скла-

лася у юридичній сфері. Одним із основних способів є безумовне засто-

сування принципу верховенства права у всіх сферах суспільного життя і 

державного управління. Гуманізм, справедливість, пропорційність, 

об’єктивна обґрунтованість та доцільність правового регулювання суспі-

льного життя дають змогу виконати триєдину функцію верховенства пра-

ва, а саме: по-перше обмежити діяльність державної влади; по-друге за-

стосувати формальну законність (виконання законів та інших норматив-

но-правових актів держави), що має гарантувати безпечність і передба-
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чуваність усіх видів і форм суспільних відносин; по-третє забезпечити 

верховенство правового закону [3, с. 43]. 

Отже, досягти значних змін у реалізації норм Конституції України 

можна завдяки основного конституційного принципу – верховенства пра-

ва, який означає, що закон має найвищу юридичну силу. Але також слід 

пам’ятати, що все залежить від нас, і саме тоді, коли у нашій свідомості 

буде панувати думка, що ми несемо відповідальність за свою поведінку, 

що від нас залежить яке буде суспільно-правове життя українського на-

роду. Саме тоді в Україні будуть реалізовані норми Конституційного пра-

ва на всіх рівнях політично-правового життя.  
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Секція 3 Цивільне та сімейне право. Цивільний процес 

 

УДК: 347.98 

ЩОДО ПИТАНЬ СТВОРЕННЯ ВИЩОГО СУДУ З ПИТАНЬ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

Автор: Дубова К.О., старший викладач кафедри адміністративного та 

конституційного права, Національний університет кораблебудування 

імені адмірала Макарова, м. Миколаїв 

 

Ми живемо у час, коли результати інтелектуальної діяльності 

відіграють значну роль у житті не тільки України, а й у всього світу. 

Успішне існування об’єктів інтелектуальної власності на ринку багато в 

чому залежить від належного механізму захисту прав в разі їх порушен-

ня. Як відомо, інвестиційна привабливість країни тісно пов’язана саме з 

належними та ефективними механізмами захисту права інтелектуальної 

власності. Держави зі свого боку вживають всіх можливих заходів щодо 

створення належного законодавчого поля для захисту прав інтелекту-

альної власності, і Україна не є виключенням. В рамках проведення су-

дової реформи 2 червня 2016 року був прийнятий Закон України «Про 

внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» [2]. Виходячи 

із змісту частини 4 ст. 125 нової редакції Конституції України передбаче-

но, що відповідно до закону можуть діяти вищі спеціалізовані суди [1]. 

Також 2 червня 2016 року був прийнятий і Закон України «Про судоустрій 

та статус суддів»(далі – Закон), який набрав чинності 30 вересня 2016 

року, згідно п. 2 ст. 31 якого передбачено два види вищих спеціалізова-

них судів, а саме: Вищого  суду з питань інтелектуальної власності та 

Вищого антикорупційного суду [3]. Згідно з нормами Закону, протягом 

року після початку його дії в Україні повинен бути створений Вищий 

суд з питань інтелектуальної власності (далі ─ Вищий суд). 
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Створення спеціалізованих судів є світовою практикою. Більшість 

країн-учасниць Світової організації торгівлі (далі – СОТ) створили такі 

суди, серед  яких: Великобританія, Німеччина, Швейцарія, Австрія та ін. 

Безумовно, створення Вищого суду позитивно вплине на авторитет 

України в світі. Передусім, робота Вищого суду повинна поставити крап-

ки з проблеми кваліфікаційного розгляду справ, узагальнить судову практи-

ку, створить передумови для подальшого розвитку судової експертизи що, з 

рештою, зменшить зростання правопорушень в сфері інтелектуальної 

власності. 

В свою чергу, прийнятий Закон викликає і багато запитань.  

Серед повноважень, визначених п. 1 ст. 32 Закону, встановлено, 

що Вищий спеціалізований суд здійснює правосуддя як суд першої ін-

станції у справах, визначених процесуальним законом [3]. Тобто Закон 

не розкриває, які саме справи підвідомчі Вищому суду, а відсилає до ін-

ших нормативних актів. Якщо це суд першої інстанції, то чому він вка-

зується як «Вищий»? Словосполучення «Вищий суд» завжди застосо-

вувалось як віднесення суду до касаційної інстанції. Крім того, Закон не 

виділяє апеляційну інстанцію. В свою чергу, в касаційному порядку пи-

тання захисту прав інтелектуальної власності має розглядати палата Ка-

саційного господарського суду. Таким чином, можна дійти висновку, що 

справи будуть розглядатись в порядку господарського судочинства. 

Якщо звернутися до Господарського процесуального кодексу України 

(далі – ГПК), то п. 9 ч. 1. ст. 12 зазначено, що господарським судам 

підвідомчі спори щодо порушення прав інтелектуальної власності з вико-

ристання мережі Інтернет [4]. Це дуже мала частина справ, пов’язаних із 

порушенням прав інтелектуальної власності. Відповідно до ст. 1 ГПК 

підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі 

іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без ство-

рення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу 
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суб'єкта підприємницької діяльності, мають право звертатися до госпо-

дарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ 

за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних за-

коном інтересів [4]. Виходячи із змісту вказаної статті, фізична особа, що 

не має статусу суб'єкта підприємницької діяльності не має змоги звер-

нутися до Вищого суду. Безумовно, це не припустимо.  

Відповідно до проекту Закону України «Про внесення змін до Гос-

подарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуально-

го кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та 

інших законодавчих актів» зареєстрованого у Верховній Раді України 23 

березня 2017 року, згідно ч. 4 ст. 3 нової редакції ГПК зазначено, що Ви-

щий суд з питань інтелектуальної власності розглядає справи, віднесені 

до його компетенції, в порядку, передбаченому цим Кодексом [5]. Таким 

чином, Вищий суд буде розглядати справи саме в порядку господарсько-

го судочинства. Відповідно до п. 2 ст. 4 нової редакції ГПК право на 

звернення до господарського суду отримують і фізичні особи, які не є 

підприємцями.  

Нова редакція ГПК, а саме п. 2 ст. 21, визначає і підвідомчість 

спорів Вищому суду, зокрема: 

1) справи у спорах щодо прав на винахід, корисну модель, проми-

словий зразок, торговельну марку (знак для товарів і послуг), комерційне 

найменування та інших прав інтелектуальної власності, в тому числі що-

до права попереднього користування; 

2) справи у спорах щодо реєстрації, обліку прав інтелектуальної 

власності, визнання недійсними, продовження дії, дострокового припи-

нення патентів, свідоцтв, інших актів, що посвідчують або на підставі 

яких виникають такі права, або які порушують такі права чи пов'язані з 

ними законні інтереси;  

3) справи про визнання торговельної марки добре відомою; 
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4) справи у спорах щодо прав автора та суміжних прав, в тому числі 

спорах щодо колективного управління майновими правами автора та 

суміжними правами; 

5) справи у спорах щодо укладання, зміни, розірвання і виконання 

договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної 

власності, комерційної концесії; 

6) справи у спорах, які виникають із відносин, пов'язаних із захи-

стом від недобросовісної конкуренції, щодо: неправомірного використан-

ня позначень або товару іншого виробника; копіювання зовнішнього ви-

гляду виробу; збирання, розголошення та використання комерційної 

таємниці; оскарження рішень Антимонопольного комітету України із 

визначених цим пунктом питань [5].   

Проектом нової редакції ГПК, зокрема п. 3 ст. 26, зазначено, що при 

Вищому суді буде створена Апеляційна палата, яка переглядатиме в 

апеляційному порядку судові рішення, ухвалені Вищим судом з питань 

інтелектуальної власності. 

Таким чином, можна стверджувати, що прийнятий Закон України 

«Про судоустрій і статус суддів» не досить чітко визначає організацію 

діяльності Вищого суду з питань інтелектуальної власності і відсилає до 

процесуального законодавства. Тільки дослідивши зміст Закону, можна 

визначити, до якого саме процесуального закону відсилає законодавець. 

Чинне на сьогоднішній день господарське процесуальне законодавство 

не буде спроможне захистити права осіб, що звернуться за захистом по-

рушених прав інтелектуальної власності. Необхідно прийняти нову ре-

дакцію ГПК, щоб на момент початку роботи Вищого суду, а саме 30 ве-

ресня 2017 року, особи, як фізичні, так і юридичні, мали змогу захистити 

свої права і інтереси.  
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УДК 347.471.7(476) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ «О 

СВОБОДЕ СОВЕСТИ И РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

ТЕРМИНОВ  «УЧРЕДИТЕЛЬ» И «УЧАСТНИК (ЧЛЕН) РЕЛИГИОЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ» КАК ТЕХНИКО-ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

Автор: Савчик Е.В., старший преподаватель кафедры правоведения, 

Гомельский филиал Международного университета «МИТСО», 

Республика Беларусь 

 

Особый статус религиозных организаций задан значимостью их 

социальной роли в жизни белорусского общества, что определяет и 

особый порядок правового регулирования их деятельности на 

современном этапе. Данный фактор актуализирует необходимость четко 

фиксировать в тексте правовых актов статус субъектов религиозной 

деятельности в целях обеспечения эффективности их регулятивного 

воздействия. 

Законодательная практика в сфере правового регулирования 

деятельности религиозных организаций нашла свое отражение в 

работах таких белорусских ученых как А.С. Бакун [1], Р.В. Крутько [2], 

Н.Е. Бодяк [3] и других. Однако до сих пор не дана оценка 

правомерности закрепления понятий «учредитель религиозной 

организации» и «участник (член) религиозной организации» в 

действующем Законе Республики Беларусь от 17 декабря 1992 г. 

№ 2054-XII «О свободе совести и религиозных организациях» (далее – 

Закон о религиозных организациях) [4]. Статья 3 «Основные термины и 

понятия, используемые в настоящем законе» не раскрывает данных 

понятий, равно как и понятий «инициатор создания религиозной 

организации» и «верующий», хотя в тексте Закона эти термины активно 

используются, причем не всегда однозначно. 
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Например, из содержания ст. 14 Закона о религиозных 

организациях следует, что инициаторами создания религиозных общин 

являются группы совершеннолетних граждан в количестве не менее 

двадцати человек. Далее в ч.1 ст.15 указывается, что религиозным объ-

единением признается «объединение религиозных общин единого веро-

исповедания для удовлетворения религиозных потребностей их участ-

ников (членов)». В связи с этим возникают вопросы: 1) понимаются ли 

под участниками (членами) религиозной общины только инициаторы ее 

создания? 2) или таковыми являются верующие, живущие на данной 

территории и участвующие в жизни общины? 3) или вообще все верую-

щие, живущие на данной территории? Если исходить из того, что удо-

влетворяются религиозные потребности всех верующих, то все они и 

являются участниками религиозной организации. Однако в ч. 1 ст. 17 За-

кона о религиозных организациях говорится, что заявление о регистра-

ции общины, подаваемое в местный исполнительный комитет или мест-

ную администрацию, должно быть подписано «всеми участниками (чле-

нами) этой общины». В данном контексте очевидно, что под участниками 

понимаются только инициаторы.  

В этой же норме впервые в Законе появляется термин «учредите-

ли», на которых законодателем возложена обязанность подать подпи-

санное участниками заявление, но кто является учредителем, данная 

норма опять же не раскрывает. При этом на практике уставы 

православных общин утверждаются правящим архиереем, который 

возглавляет епархию, т.е. органом управления религиозным 

объединением [5, л. 2 и др.; 6, лл. 2, 21, 40, 60, 79 и др.]. Исходя из 

содержания ч. 2 ст. 20 Закона о религиозных организациях, указываю-

щей, что уставы религиозной общины и религиозного объединения 

утверждаются их учредителями, получается, что правоприменители (а 

именно государственные органы, регистрирующие религиозные органи-
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зации на основе этих уставов) в качестве таковых рассматривают имен-

но органы управления религиозными объединениями. Хотя согласно ст. 

13 Закона орган управления религиозным объединением в принципе не 

может являться учредителем религиозной общины – ими могут быть 

только граждане. В результате можно говорить о том, что созданная та-

ким образом двусмысленность приводит к нарушению представителями 

государственных органов конституционного принципа верховенства пра-

ва. 

Далее следует отметить, что в норме, закрепленной абзацем 2 ч.2 

ст.17 Закона о религиозных организациях, указывается, что к заявлению 

прикладывается не список участников (членов) общины, а список «граж-

дан, образовавших религиозную общину». Данную формулировку сле-

дует трактовать как презумпцию наличия как инициаторов создания ре-

лигиозной общины, так и ее участников, причем нигде не сказано, что их 

состав должен быть идентичен. К заявлению также прилагается прото-

кол собрания участников (членов), причем, минимальное количество 

участников, присутствовавших на собрании, Законом также не опреде-

лено. Как показывает правоприменительная практика, количество участ-

ников собрания обычно превышает количество указанных в списке 

граждан-инициаторов, причем часто в числе участников указывается 

также и назначенный в приход священнослужитель [напр., 6, лл. 17, 37, 

55–56]. В отношении священнослужителей также необходимо отметить, 

что в Законе не определены права и обязанности представителей 

духовенства как ответственных работников религиозных организаций, 

хотя именно они являются распорядителями денежных средств и 

другого имущества приходов, епархий и т.д. Например, в Уставе РПЦ 

прямо оговорено, что во главе прихода стоит настоятель, назначаемый 

епархиальным архиереем, который «по должности состоит председате-

лем приходского собрания» и должен добросовестно выполнять все 
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обязанности, «определяемые его должностью» (пп. 7–8, 34 главы XVI 

«Приходы»), а также он является распорядителем финансовых средств 

прихода согласно п. 22 главы ХХ «Имущество и средства» [7].  

В ч. 1 ст. 18 Закона о религиозных организациях указывается, что 

заявление о регистрации религиозного объединения подается его учре-

дителями, правда, не указывается, кто его подписывает, причем соглас-

но абзацу 4 ч. 2 данной статьи к заявлению прилагается не список 

участников, а список членов органа управления религиозного объедине-

ния. Монастыри и монашеские общины, религиозные братства и сестри-

чества, религиозные миссии, духовные учебные заведения подлежат 

государственной регистрации в порядке, установленном для регистра-

ции религиозных объединений, но к заявлению они прилагают список 

участников (ст. 19 Закона о религиозных организациях). Во всех 

остальных статьях Закона о религиозных организациях для обозначения 

лиц, которые тем или иным способом участвуют в жизни религиозной 

общины, используются термины «верующие», «граждане» и 

«физические и юридические лица». 

В целом, как указывает Н.В. Козлова, религиозные организации 

относятся к виду юридических лиц, учредители которых не становятся 

их участниками [8, с.18], кроме того, в религиозной организации нет и 

членов, так как нормами гражданского законодательства Республики 

Беларусь для них не предусмотрено фиксированного членства. 

Религиозные организации создаются на основе членства, однако данное 

членство фиксируется только в момент регистрации организации, т.е. 

фактически это не членство, а реализация права учредительства. 

Поэтому использование в Законе о религиозных организациях термина 

«учредители (участники)», равно как и «участники (члены)», по мнению 

автора, неправомерно и некорректно.  
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Для решения обозначенной технико-юридической проблемы пред-

ставляется необходимым внести изменения в Закон Республики Бела-

русь о религиозных организациях путем замены в соответствующих ста-

тьях слов «учредители (участники)» и «участники (члены)» на слова 

«учредители» и «граждане, участвующие в жизни религиозной 

организации», а также дополнить статью 3 указанного Закона, закрепив 

в ней данные понятия. 
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Практика розвитку корпоративного управління в різних країнах відо-

бражає міжнародний та національний досвід діяльності корпорацій світу. 

Досвід яких дозволив створити так звану систему стандартів корпорати-

вного управління, яка, в свою чергу, побудована та специфічних для да-
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ної галузі принципах, що притаманні управлінню корпоративними утво-

реннями  

Систему стандартів корпоративного управління визначають: міжна-

родні стандарти – принципи, які визначені Організацією економічного 

співробітництва та розвитку (ОЕСР), Європейським банком співробітниц-

тва та розвитку та іншими міжнародними організаціями; національні ста-

ндарти – це кодекси корпоративного управління розвинутих країн (Анг-

лія, Німеччина); стандарти корпорацій. 

Без дотримання у всіх країнах принципових підходів до корпоратив-

ного управління неможливе вільне функціонування ринку цінних паперів.  

У науковій літературі існують різні підходи до визначення принципів 

корпоративного управління. Зазвичай науковці дотримуються точки зору 

відокремлення загальноприйнятих стандартів та національних стандар-

тів. Назарова Г. В. виділила і відокремила принципи корпоративного 

управління корпораціями  

Принципи корпоративного управління: 

1. Загальні (науково методичні принципи) поділяються на: 

 Системні – цілісності, динамічності, інерційності, 

багатофункціональності, конкуренції. 

 Організаційно структурні – єдності синтезу і аналізу, пропорційності, 

інформаційної насищеності, єдності системи управління, 

централізації та децентралізації. 

2. Специфічні принципи корпоративного управління: 

 Міжнародні стандарти- принципи ОЄСР, принципи ЄБРР. 

 Національні стандарти – Кодекси корпоративної поведінки 

розвинутих країн Англія, США, Франція. 

 Стандарти корпорацій – кодекси Дженерал Моторс (США). 

Рішення про розробку стандартів і норм корпоративного управління 

було прийнято у квітні 1998 р. на засіданні Ради ОЕСР на рівні міністрів 
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країн-учасниць. Активну участь у процесі розробки принципів відіграли 

впливові міжнародні організації такі, як Міжнародний Валютний Фонд 

(МВФ), Світовий банк, профспілки. Результатом діяльності Ради ОЕСР 

стало прийняття у травні 1999 р. Кодексу «Принципи корпоративного 

управління», даний кодекс врегульовує питання п’яти сфер корпоратив-

ного управління. Принципи, мають еволюційний характер і повинні пере-

глядатись у разі істотних змін обставин. Цей документ поділений на дві 

частини. У першій викладено принципи, що стосуються п'яти галузей. У 

другій частині документа принципи наводяться з анотаціями, які містять 

коментарі, опис. 

Змістовна характеристика принципів корпоративного управління: 

1) збереження прав акціонерів: структура корпоративного управління по-

винна захищати права акціонерів; надійні методи реєстрації права влас-

ності; 

2) рівноправність акціонерів: звичайні акції голосують за формулою: "од-

на акція-один голос"; 

3) роль зацікавлених осіб та забезпечення дотримання їх прав: забезпе-

чення фінансової стабільності корпорації; 

4) розкриття інформації та прозорість корпорації: прозора структура вла-

сності та управління; відкритість інформації про фінанси і фінансове по-

ложення корпорації; 

5) лояльність та обов'язки ради директорів: структура корпоративного 

управління повинна забезпечувати стратегічне управління компанією[ 1 ]. 

Міжнародна мережа з корпоративного управління (ММКУ) як основну 

мету корпорації оголосила постійну оптимізацію доходів акціонерів із за-

безпеченням довгострокової життєздатності компанії шляхом ефективно-

го управління та врахування інтересів зацікавлених осіб. 

З погляду ММКУ для здійснення корпоративного управління важливі 

такі принципи: надання достовірної, адекватної і своєчасної інформації, 
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яка забезпечує акціонерам реалізацію їх прав власності. Існування пра-

вила: одна проста акція - один голос. Компанії повинні забезпечувати 

право власників голосувати. Рада директорів або Спостережна рада, як 

орган управління, повинні бути підпорядковані акціонерам. Переобрання 

членів органів управління має відбуватися на регулярній основі. Компа-

нія повинна розкривати інформацію про особу, професійний або інший 

досвід, чинники, що впливають на незалежність і загальну кваліфікацію 

членів Спостережної ради та про порядок призначення посадових осіб. У 

радах має бути достатня кількість незалежних не виконавчих членів з ві-

дповідними знаннями і досвідом, їхні обов'язки повинні включати ефек-

тивний стратегічний контроль роботи правління, формування основних 

комітетів ради і вплив на діяльність ради в цілому. Відповідно незалежні 

не виконавчі члени повинні становити суттєву більшість. Оплата праці 

членів ради і ключових виконавчих посадових осіб повинна відповідати 

інтересам акціонерів. 

Метою принципів, розроблених Європейським Банком Реконструкції 

та Розвитку (ЄБРР), є сприяння встановленню взаєморозуміння між кор-

пораціями, кредиторами і інвесторами при ухваленні рішень про надання 

кредиту або вкладання капіталу шляхом впровадження раціональних ді-

лових норм у корпоративну практику. 

Основна увага у принципах ЄБРР привернута до відносин «зацікав-

лених сторін» та створення балансу їх інтересів у діяльності акціонерно-

го товариства. Головними вважаються відносини з: клієнтами; акціоне-

рами; постачальниками; громадськістю; державною та місцевою владою. 

У країнах з перехідною економікою, до яких належать Україна, Росія 

та інші країни Центральної і Східної Європи, поки що не сформувалась 

стійка модель корпоративного управління, але вже можна говорити про 

своєрідну систему, яка поєднує риси англо-американської і німецько-
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японської моделей. Найголовнішими факторами, які обумовлюють на-

прям розвитку корпоративного управління у вказаних регіонах, є: 

1. Основна проблема забезпечення ефективних механізмів перебу-

дови економічної системи з адміністративної на ринкову. У перехідній 

моделі інвестори відіграють вирішальну роль у реструктуризації компа-

ній, тому їм треба забезпечити ефективний і безпосередній контроль за 

вкладеними коштами.  

2. Банківська система в країнах Східної Європи ще досить недоско-

нала, і банки неспроможні виступати вагомими акціонерами, а також 

здійснювати активний контроль корпоративної діяльності за браком 

управлінського досвіду з питань управління корпоративною власністю.  

3. Приватизаційні процеси в Східній Європі і особливо у країнах СНД 

проходили здебільшого повільно і стихійно, з порушеннями прав власни-

ків.  

4. Законодавча база країн з перехідною економікою тільки форму-

ється, і повільні темпи реформ значною мірою обумовлені відсутністю 

або недосконалістю законів та нормативних підзаконних актів стосовно 

управління акціонерними товариствами, функціонування фондового рин-

ку, взаємодії і вирішення конфліктів між усіма зацікавленими сторонами в 

корпоративних відносинах.  

5. У постсоціалістичних країнах існує недовіра до акціонерної форми 

власності і пов'язана з цим неможливість залучення коштів вітчизняних 

та іноземних інвесторів для розвитку фінансово-господарської діяльності 

акціонерних товариств, що призводить до невдач у їх діяльності. 

6. У багатьох приватизованих підприємствах держава є акціонером. 

Користуючись державними механізмами впливу, вона реалізує інтереси 

держави всупереч інтересам інших зацікавлених осіб і самого акціонер-

ного товариства, порушує принципи корпоративного управління. 
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7. Керівництво новоствореними акціонерними товариствами у пере-

важній більшості продовжує здійснюватись тими ж особами, які стояли 

на чолі державних підприємств. Нерідко у них не вистачає необхідних 

для ринкової економіки знань та уміння керувати саме акціонерним то-

вариством.  

8. Переважна більшість акціонерних товариств знаходиться у над-

звичайно складному фінансово-економічному становищі, оскільки прива-

тизаційним процесам не передувала реструктуризації підприємств. 

Наведені фактори впливають на орієнтацію українських акціонерних 

товариств на ту чи іншу модель корпоративного управління [2]. 

Дослідивши дане питання і наукову літературу пов’язану з корпора-

тивним управлінням нами було виділено дві концепції принципів корпо-

ративного управління. Проаналізувавши їх можна зробити певні виснов-

ки, на нашу думку найбільш прийнятною класифікацією принципів є кла-

сифікація, представлена Назаровою Г.В. Вона найбільш вдало класифі-

кує їх на загальні, та специфічні принципи, що, в свою чергу, спрощує їх 

розуміння та застосування. Однак необхідно зазначити що всі принципи 

які застосовуються в корпоративному управлінні закріплені в Кодексі 

«Принципи корпоративного управління», і кодексах корпорацій які в них 

зазначають якими принципами вони будуть керуватися в своїй діяльнос-

ті. 
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ЗАХИСТ ПРАВ МІНОРИТАРНИХ АКЦІОНЕРІВ 

Автор: Назарова О.Ю., студентки IV курсу спеціальності «Право», На-

ціональний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. 

Миколаїв 

 

Розвиток системи корпоративного управління став основним трен-

дом в Україні у 2016 році. За декілька років у корпоративному праві 

України відбулося більше змін, аніж за останнє десятиліття. Ці зміни су-

проводжуються масштабними інноваціями в українському корпоративно-

му законодавстві. Саме завдяки законодавчим змінам у захисті прав 

міноритарних акціонерів, Україна одразу піднялася на декілька сходинок 

у міжнародному рейтингу Doing Busines [1].  

Головною метою реформ корпоративного законодавства є імпле-

ментація норм законодавства Європейського Союзу у національну пра-

вову систему для покращення інвестиційного клімату України, створення 

реального фондового ринку та виконання взятих на себе зобов’язань 

згідно з Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. 

Тому саме завдяки прагненню України до рівня Європейського Союзу, 

останнім часом досить актуальною темою у сфері корпоративного права 

є захист прав міноритарних інвесторів. 

Хто ж такий міноритарний акціонер? Визначення поняття “мінори-

тарний акціонер” нажаль відсутнє в українському законодавстві, але 

існує лише рішення Конституційного Суду України у справі про охоро-

http://pidruchniki.com/1202022442035/menedzhment/yaponska_model_korporativnogo_upravlinnya
http://pidruchniki.com/1202022442035/menedzhment/yaponska_model_korporativnogo_upravlinnya
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нюваний законом інтерес. Згідно його тлумачення, міноритарний акціо-

нер або міноритарій – це акціонер компанії (фізична або юридична осо-

ба) розмір пакету акцій якого не дозволяє йому безпосередньо брати 

участь в управлінні компанією [2]. 

Так, міноритарні акціонери у переважній більшості є лише держате-

лями акцій товариства, оскільки фактично відсторонені від управління 

його діяльністю та не мають впливу на процес прийняття рішень. Оскіль-

ки міноритарні акціонери не мають змоги впливати на прийняття важли-

вих рішень, які можуть мати негативні фінансові наслідки як для них, так і 

для товариства, Законом України «Про акціонерні товариства», за-

кріплено право акціонера, який брав участь у загальних зборах і голосу-

вав проти прийняття рішення про злиття, приєднання, поділ, перетво-

рення, виділ, зміну типу товариства, зміну розміру статутного капіталу, 

вимагати здійснення обов’язкового викупу товариством належних йому 

акцій [3]. 

Законодавчі зміни, що відбулися у травні 2016 року, насамперед бу-

ли спрямовані на посилення захисту прав міноритарних акціонерів в 

Україні. Саме такий зміст вкладали автори законопроекту «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» 

(далі – Закон) [4]. Зокрема, відповідно до зазначеного нормативного акту, 

учасник (акціонер) господарського товариства отримав право подати по-

зов, який полягатиме в тому, що учасник господарського товариства мо-

же подати позов про відшкодування збитків в інтересах товариства до 

посадової особи товариства, а в певних випадках – і до інших учасників 

цього товариства як солідарного боржника [5]. 

Право міноритарія подати позов в інтересах товариства отримало 

назву «похідний позов». Це визнана форма захисту прав акціонерів від 

неправомірних дій осіб, які такими товариствами управляють. Слід за-

значити, що запровадження похідного позову як засобу захисту прав то-
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вариства та його акціонерів може викликати досить непередбачувані 

наслідки у зв’язку з відсутністю судової практики та недостатнім норма-

тивним регулюванням функціонування такого способу захисту.  

Але перший досвід застосування похідного позову в українських ре-

аліях поки, що не дав очікуваного результату. Саме про такі наслідки і 

застерігали експерти корпоративного права та висловлювали сумніви в 

ефективності похідного позову як інструменту захисту прав учасників 

(акціонерів) з тієї причини, що склад та розмір збитків, завданих товарис-

тву, буде досить складно довести. 

Поряд із процесуальними засобами захисту прав міноритарних вла-

сників товариств, існує ряд корпоративних механізмів, які мають на меті 

встановлення балансу між інтересами мажоритаріїв та міноритаріїв. Так, 

введено інститут «незалежних директорів», які будуть представляти ін-

тереси міноритарних акціонерів у акціонерних товариствах. По суті, це 

особи, незалежні від керівництва та основних акціонерів, які так можуть 

бути об’єктивні під час оцінювання ситуацій та неупереджені в своїх су-

дженнях [5]. 

Практика застосування корпоративного законодавства показує, що 

наразі у міноритарних акціонерів товариства немає дієвих механізмів ре-

алізації власних прав та інтересів у товаристві. Прийнятий Закон є лише 

підґрунтям для подальшого реформування корпоративного права в 

Україні. Все залежить від прозорості, добросовісності застосування та 

ступеня реалізації законодавчо закріплених механізмів захисту прав ін-

весторів. 

Отже, можна зробити висновок, що питання захисту прав міноритар-

ного акціонера є актуальним у наш час, адже специфіка данного питання 

полягає в тому, що саме вони є особливо вразливими до зловживань з 

боку мажоритаріїв, та далеко не завжди, спираючись на законодавство 

та статути акціонерного товариства, міноритарний акціонер може захи-
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стити свої права. Тобто проблеми захисту міноритарних акціонерів ма-

ють комплексний характер і можуть бути вирішені лише шляхом підви-

щення акціонерним товариством рівня корпоративної культури та докла-

дання спільних зусиль усіма гілками влади. 
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Автор: Філіппських М.О. старший викладач кафедри морського та гос-

подарського права, Національний університет кораблебудування 

ім.адмірала Макарова, м. Миколаїв 

 

У судовій практиці досить поширеними є категорії цивільних справ, 

у яких прямо чи опосередковано зачіпаються інтереси дітей і які, 

відповідно, привертають особливу увагу держави та суспільства. Зако-

нодавець намагається знайти оптимальну модель судового процесу, яка 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v018p710-04
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/514-17
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дозволила б усебічно враховувати інтереси дітей, ефективно реагувати 

на порушення їх прав і не допускати їх у майбутньому. Виходячи з тра-

диційного уявлення про правовий статус дитини, захист її порушених 

прав та інтересів, за загальним правилом, покладається на законних 

представників (батьків, опікунів, піклувальників).   

Згідно з діючим законодавством малолітньою вважається особа до 

досягнення нею 14-ти років, а неповнолітньою - особа у віці від 14-ти до 

18-ти років. На підставі такого розмежування перша група осіб має част-

кову цивільну дієздатність, а друга - неповну цивільну дієздатність, що 

впливає і на набуття ними процесуальної дієздатності залежно від того, 

який правовий статус має особа. Тому необхідно розглядати цих осіб як 

можливих учасників цивільного процесу окремо. 

Якщо особа є неповнолітньою, вона особисто може здійснювати 

цивільні процесуальні права та виконувати свої обов'язки в суді у спра-

вах, що виникають з відносин, у яких вона особисто бере участь. Тобто 

така особа за наявності правових підстав може бути суб'єктом цивільних 

процесуальних правовідносин. У даному випадку закон говорить про 

право, а не обов'язок неповнолітнього бути учасником цивільного про-

цесу, тому питання - хто саме братиме участь у справі - неповнолітня 

особа чи її законний представник, вирішується за їх спільною домов-

леністю. Але в більшості випадків інтереси неповнолітніх дітей відстою-

ють їх законні представники. Виняток становлять випадки, коли участь 

неповнолітньої особи в розгляді справи є обов'язковою. Так, згідно зі ст. 

1179 Цивільного кодексу України неповнолітня особа відповідає за зав-

дану нею шкоду самостійно на загальних підставах. У разі відсутності в 

неповнолітньої особи майна, достатнього для відшкодування завданої 

нею шкоди, ця шкода відшкодовується в частці, якої не вистачає, або в 

повному обсязі її батьками (усиновлювачами) або піклувальником, якщо 

вони не доведуть, що шкоди було завдано не з їхньої вини. 
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Перебуваючи у процесуальному статусі сторони або іншої особи, 

яка бере участь у справі, неповнолітній наділяється всім комплексом 

прав та обов'язків, передбачених цивільним процесуальним законодав-

ством, та не має будь-яких переваг порівняно з повнолітніми учасниками 

процесу. Це пов'язано з тим, що основою цивільного процесу є диспози-

тивність, тому незалежно від віку певного суб'єкта цивільних процесу-

альних відносин, він має широке коло прав та може вільно, на свій роз-

суд ними розпоряджатися. Покладення процесуальних обов'язків також 

не залежить від віку учасника процесу, оскільки їх існування дозволяє 

впорядкувати цивільне судочинство та правовідносини між судом як 

уповноваженим державним органом і заінтересованими в результаті 

справи особами. 

Іншим обов'язком, який слід проаналізувати щодо можливості його 

виконання неповнолітніми, є сплата судових витрат. Природно, що осо-

ба, яка не досягла повноліття, має обмежену фінансову спроможність і 

повністю або частково залежна від матеріальних можливостей своїх 

батьків. При цьому слід враховувати, що така особа може звертатися до 

суду саме з метою вирішення правового конфлікту, який виник між нею 

та одним із батьків (батьками). Тому сплата необхідних коштів може ста-

ти для неї проблематичною. Закон не містить будь-яких пільг щодо опла-

ти судових витрат неповнолітніми особами, але в даному випадку мо-

жуть застосовуватися загальні положення цивільного процесуального 

законодавства, якими передбачено, що суд, враховуючи майновий стан 

сторони, може відстрочити або розстрочити сплату судових витрат, 

зменшити їх розмір чи звільнити від їх оплати.  

Згідно з діючим законодавством участь малолітніх осіб як суб'єктів 

цивільних процесуальних правовідносин не допускається, їх права захи-

щаються в суді виключно законними представниками. В основу такого 

підходу покладені медичні, психологічні та педагогічні  чинники, які по-
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кликані убезпечити малолітню дитину від негативного впливу на її 

свідомість судових процесів.  
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На сьогодняшній день мережа Інтернет є найбільшим джерелом ін-

формаціїї. Велика частина цієї інформації є об'єктами авторського права. 

Розвиток інтернету відкриває широкі можливості, як перед творцями так і 

перед споживачами інформаціїї, адже завдяки відсутності кордонів, 

зручності та швидкості передачі інформації, будь-який інофрмаційний 

продукт можна отримати майже в усьому світі.  
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Збільшення потенційної аудиторійй споживачів інформаційного про-

дукту збільшує і шанс віддачі для торців. Але в вітчизняному сигменті 

мережі, та на території усього СНГ, через низький рівень юридичноїі і 

комп'ютерної грамотності у деяких громадян, складне соціальне стано-

виче та через низку інших причин, існують проблми з реалізацією ав-

торських прав.  Адже інформація безконтрольно росповсюджуєтся між 

користувачами, копіюється, використовуєтся як в особистих так і в ко-

мерційних цілях.  

Принципи законодавства, яке стосуется авторського права, однакові 

як для матеріальних об'єктів так і до електронних матеріалів. Головна 

відмінність полягає в тому, що за своїм характером електронні матеріали 

легко доступні, копіюються, обробляються та поширюються через ме-

режі. Інформація вільно доступна через Інтернет, але це не означає, що 

його можна копіювати безкоштовно.  

Кожного разу, коли ви використовуєте інформацію або матеріали з 

Інтернету, важливо пам'ятати, що, якщо тільки чітко не вказано інше, 

більшість таких ресурсів підлягатимуть обмеженням авторських прав і 

стануть власністю власника авторських прав.  

Але існують виключення -  об'єкти що не охороняються авторським 

правом: повідомлення про новини дня або поточні події, що мають ха-

рактер звичайної прес-інформації; твори народної творчості; видані ор-

ганами державної влади у межах їх повноважень офіційні документи 

політичного, законодавчого, адміністративного характеру  та їх офіційні 

переклади; державні символи України, державні нагороди; символи і 

знаки органів державної влади, Збройних Сил України та інших військо-

вих формувань; символіка територіальних громад; символи та знаки 

підприємств, установ та організацій; грошові знаки; розклади руху транс-

портних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та 
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інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і 

на які поширюється право sui-generis. [1; 4] 

Копіювання та розповсюдження у мережі  об'єктів авторського права 

веде до порушення особистих майнових так і немайнових прав, що пе-

редбачені у ст. 423 і 424 ЦК України. [2] 

Весь інформаційний продукт, який ми споживаємо кожного дня в Ін-

теренті не є нічийним. Музика, фільми, зображення, програми, навіть 

оперційна система, завдями ваш пристрій взагалі здійснює роботу є 

об`єктами інтелектуальної власності. Але, нажаль, в більшості випадків 

кожен з нас користуеться піратським продуктом.  

Так, за даними Міжнародного альянсу інтелектуальної власності за 

2016 Україна визнана лідером по використання піратського контенту,та у 

нинішньому 2017 році залишаеться серед країн лідерів. [3] 

На нашу думку, існують декілька проблем, що створюють перешкоди 

на шляху реалізаціїї інтелектуальних прав в Україні.  

Серед них можна виокремити такі: 

 відсутність культури оплати інформаційного продукту в інтернеті; 

 існування міфів та помилкових тверджень щодо авторського права;  

 простота здійснення операцій по копіюванню та відтворенню інфор-

мації; 

 неплатоспроможність українського споживача інформації. 

Для того щоб наголосити на важливості дотримання авторського 

права, слід звернути увагу на залежність реалізаціїї автростького права 

та якістним рівнем життя. І ця залежність між якісним рівнем життя обо-

пільна для автора інтелектуального твору та користувача.  

Зв`язок з реалізацією авторського права та якістю життя для автора 

більш очивидний. Адже дуже часто реалізація авторського права 

пов`язана з матеріальною вигодою, або с просуванням певного продукту 

чи бренду. Отримання оригінального інформаційного продукту, з офіцій-
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них джерех гарантує відповідний рівень, якість та достовірність цієї ін-

формаціїї, а також безпеку вашого електронного пристрою від небажан-

ного программного забезпечення. 

Підсумовуючи вищевикладенне треба сказати, що необхідно докла-

дати вісх зусиль для покращення ситуації з дотриманням авторського 

права.  

Серед заходів для поліпшення ситуації, які я б міг запропонувати за-

значу наступні: 

 підвищення інформаційної культури громадян та їх самосвідомості 

відносно споживання інформаційної продукції; 

 підвищення юридичної грамотності і розвінчання міфів стосовно ав-

торського права.; 

 поліплшення платоспроможності громадян; 

 прив`язка цін у закордоних інтернет магазинах до національної ва-

люти. 
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Актуальність даного дослідження полягає в тому, що в умовах ста-

новлення і розвитку в Україні соціально орієнтованої ринкової економіки, 

договір підряду стає одним з основних засобів організації відносин між 

суб'єктами господарчої діяльності, формою і засобом організації госпо-

дарських відносин у всіх сферах життя суспільства.  

Окрім того, перехід українських підприємств на міжнародний ринок 

вимагає від них укладення договорів міжнародного підряду - одного з 

найбільш комплексних та систематизованих видів  зовнішньоекономічних 

операцій у міжнародному праві. 

Метою данної роботи є дослідження основних положень і характе-

ристика договору підряду. 

Договір підряду належить до класичних договірних інститутів, які ві-

домі в цивілістиці з часів римського права. 

За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на 

свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовни-

ка), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу [1]. 

Спеціальними видами договору підряду є: 1) договір побутового під-

ряду; 2) договір будівельного підряду; 3) договір підряду на проведення 
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проектних та пошукових робіт; 4) договір на виконання науково-

дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт [1]. 

Двосторонність цього договору підтверджується тим, що права та 

обов'язки покладаються як на підрядника, так і на замовника . 

Відплатність договору підряду полягає в тому, що діям підрядника 

відповідає обов'язок вчинити зустрічну дію замовником, а саме оплатити 

результат роботи підрядника [2]. 

Сторонами в договорі підряду є підрядник та замовник, якими мо-

жуть виступати як юридичні, так і фізичні особи. 

Підрядник - це особа, яка бере на себе обов'язок виконання замов-

леної роботи. Для виконання окремих видів робіт, встановлених законом, 

підрядник зобов'язаний одержати спеціальний дозвіл. 

Замовником є особа, яка замовляє виконання певної роботи, беручи 

на себе обов'язок прийняти й оплатити її результат. 

Підрядник при виконанні робіт, якщо інше не встановлено догово-

ром, може залучати інших осіб - субпідрядників, передоручаючи їм вико-

нання частини робіт. Субпідрядниками можуть виступати спеціалізовані 

підрядні організації, зокрема в таких сферах діяльності, що вимагають 

спеціального ліцензування, наприклад, виконання проектних, будівель-

них, пошукових робіт тощо. Підрядник при цьому виступає перед замов-

ником як генеральний підрядник, а перед субпідрядником - як замовник 

[3]. 

Предметом договору підряду є результат праці підрядника, який на-

буває тієї чи іншої матеріалізованої форми, оскільки робота здасться у 

вигляді, придатному для оцінки.  

Робота, визначена договором підряду, виконується підрядником із 

свого матеріалу і своїми засобами, якщо інше не встановлено договором 

[1]. 
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Робота, виконана підрядником, мас відповідати умовам договору пі-

дряду, а в разі їх відсутності або неповноти - вимогам, що звичайно ста-

вляться до роботи відповідного характеру. Результат роботи в межах ро-

зумного строку мас бути придатним для використання відповідно до до-

говору підряду або для звичайного використання роботи такого характе-

ру [4]. 

Ціною в договорі підряду є грошова сума, яку замовник зобов'язу-

ється сплатити підрядникові за виконання роботи. Ціна встановлюється 

за домовленістю сторін шляхом фіксування в договорі конкретної суми 

або способів її визначення.  

Дослідивши договір підряду можна зробити наступні висновки.  

Основа та суть договору підряду зводиться до тезису, що за догово-

ром підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик вико-

нати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник 

зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу. Договір підряду 

може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або 

на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові. Для 

виконання окремих видів робіт, встановлених законом, підрядник 

(субпідрядник) зобов'язаний одержати спеціальний дозвіл.  
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Секція 4 «Кримінальне право. Кримінальний процес. Криміно-

логія. Криміналістика» 

 

УДК 342.9 

ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ЖИТТЯ, 

ЗДОРОВ’Я, СВОБОДИ ТА ВЛАСНОСТІ ЖУРНАЛІСТІВ 

Автор: Павліківський В.І., д-р юрид. наук, доцент, Харківський економі-

ко-правовий університет, м. Харків 

 

У зв’язку з трагічними подіями, що відбулися в Україні в період 

2013–2014 рр., у Верховній Раді активізувалася робота з прийняття за-

конодавчих актів із посилення гарантій професійної діяльності журналіс-

тів. Як наслідок, у 2015 р. було прийнято низку змін до розділу XV Особ-

ливої частини КК «Злочини проти авторитету органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти 

журналістів», завдяки чому з’явилися спеціальні норми про відповідаль-

ність за посягання на життя, здоров’я, свободу і власність журналістів і 

членів їх сімей (ст. 3451, 3471, 3481, 3491 КК), що слід визнати беззапере-

чним позитивом [1]. Ще на початку обговорення законопроекту у фахівців 

було достатньо зауважень з приводу місця розташування й необхідності 

виокремлення спеціальних складів злочинів цієї групи, а також їх співвід-

ношення з нормою про відповідальність за перешкоджання законній 

професійній діяльності журналістів (ст. 171 КК). Вважаємо за необхідне 

зупинитися на цьому більш детально. 
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По-перше, нищівної критики з боку науковців зазнало рішення зако-

нодавця про розміщення згаданих норм у розділі XV «Злочини проти ав-

торитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

об’єднань громадян». Пояснимо. Об’єктом запропонованих складів зло-

чинів, передбачених ст. 3451, 3471, 3481, 3491 КК , є свобода журналістсь-

кої діяльності, а також життя, здоров’я, майнові права журналістів. Отже, 

не зовсім зрозумілим є підхід законодавця щодо розташування їх у роз-

ділі XV Особливої частини КК, адже загальною рисою злочинів, передба-

чених цим розділом, є їх спрямованість на порушення нормальної діяль-

ності зазначених органів, їх авторитету. По-друге, суттєві зауваження ви-

кликало й змінення назви самого розділу XV Особливої частини «Злочи-

ни проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самов-

рядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів». 

У зв’язку з цим у наукових колах виникли суперечки стосовно ви-

значення безпосереднього об’єкта складів злочинів, передбачених ст. 

3451, 3471, 3481, 3491 КК. На думку С. Я. Лихової, рішення законодавця 

щодо виділення окремих норм про відповідальність за посягання на жит-

тя, здоров’я та інші права журналістів викликані популістськими мотива-

ми, адже життя, здоров’я, честь, гідність будь-якої людини достатньо за-

хищені нормами КК. Вказані норми науковець називає нормами двійни-

ками, які порушують ще один принцип, відповідно до якого спеціальна 

норма повинна містити більш сувору санкцію, аніж загальна [2]. 

Зазначене рішення законодавця можна пояснити тільки однією об-

ставиною. Згідно з ч. 1 ст. 17 Закону України «Про державну підтримку 

засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» відповіда-

льність за вчинення злочину проти журналіста у зв’язку з виконанням 

ним професійних обов’язків або перешкоджання його службовій діяльно-

сті прирівнюється до відповідальності за скоєння таких же дій проти пра-

цівника правоохоронного органу [3]. Однак ця вимога Закону не вимагає 
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механічного дублювання норм про відповідальність за посягання на пра-

цівника правоохоронного органу, а отже, і порушення структури форму-

вання Особливої частини КК. У будь-якому разі безпосередній об’єкт 

злочинів, що розглядаються, не співпадає з родовим об’єктом злочинів 

розділу XV Особливої частини КК «Злочини проти авторитету органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань грома-

дян».  

Зупинимося на цьому детальніше. Основним безпосереднім 

об’єктом злочинних посягань, передбачених ст. 3451, 3471, 3481, 3491 КК, 

є охоронювані кримінальним законом суспільні відносини, що забезпе-

чують безперешкодне проведення журналістом своєї професійної діяль-

ності. На це прямо вказується в диспозиціях норм, що встановлюють від-

повідальність за посягання на життя, здоров’я, свободу і власність жур-

налістів у зв’язку зі проведенням останнім своєї законної діяльності. До-

датковий безпосередній об’єкт цих злочинів пов’язаний з основним і ви-

ступає елементом, на який безпосередньо впливає злочинець, що, вре-

шті-решт, дозволяє встановити перепони у реалізації журналістських по-

вноважень. Так, у ст. 3451 КК обов’язковим додатковим безпосереднім 

об’єктом злочину визнається психічне і фізичне здоров’я журналіста, йо-

го близьких родичів і членів сім’ї, у ст. 3471 КК – власність журналіста, 

його близьких родичів і членів сім’ї, у ст. 3481 КК – життя журналіста, його 

близьких родичів і членів сім’ї, у ст. 3491 КК – свобода цих осіб. 

Маємо окремі зауваження і до формулювання об’єктивних ознак 

нових складів злочинів. Основною відмінністю посягання на життя жур-

наліста від ст. 115 КК виступає особлива категорія потерпілих, а також 

зв’язок між посяганням і діяльністю, яку провадить потерпілий. Норма 

про відповідальність за посягання на життя журналіста має суттєві недо-

ліки. По-перше, санкція ст. 3481 КК є менш суворою, ніж санкція п. 8 ч. 2 

ст. 115 КК, зважаючи на її нижню межу. У такому випадку виникають об-
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ґрунтовані сумніви в доцільності прийняття окремої норми про відповіда-

льність за посягання на життя журналіста. Якщо санкція статті умисного 

вбивства особи чи її близького родича у зв’язку з виконанням цією осо-

бою службового або громадського обов’язку передбачає аналогічне по-

карання, достатньо змінити певні положення п. 8 ч. 2 ст. 115 КК, уникаю-

чи тим самим дублювання спеціальних норм щодо посягання на життя 

окремої групи потерпілих (працівників правоохоронних органів, держав-

них діячів, захисників тощо). Так, корегування редакції п. 8 ч. 2 ст. 115 КК 

як умисного вбивства особи чи її близького родича або члена сім’ї у 

зв’язку з виконанням цією особою професійної або громадської діяльнос-

ті дозволяє мінімізувати кількість спеціальних складів злочинів. По-друге, 

ні в назві статті, ні в тексті диспозиції не вказується на форму вини зло-

чинного діяння. І хоча системне тлумачення норми дає змогу зробити 

висновок про наявність лише умисної форми вини, це не виключає вини-

кнення певних розбіжностей у процесі застосування зазначеної криміна-

льно-правової норми. По-третє, поєднання в межах однієї частини статті 

двох самостійних стадій вчинення злочинного діяння, замаху та закінче-

ного злочину, суттєво ускладнює правозастосовну роботу судових орга-

нів. Так, відповідно до ч. 4 ст. 68 КК за вчинення готування до злочину чи 

замаху на злочин довічне позбавлення волі не застосовується. Крім того, 

Конституція України проголошує життя найвищою соціальною цінністю, 

тоді чому замах на життя пересічної особи повинен визнаватися незакін-

ченим злочином, а замах на життя державного діяча, працівника правоо-

хоронного органу, навпаки, закінченим? 

Зупинимося на ст. 3491 КК. Як і в попередніх нормах, основною від-

мінністю між захопленням журналіста як заручника і ст. 147 КК є окрема 

категорія потерпілих від посягання і зв’язок між посяганням і діяльністю, 

яку провадить потерпілий. Однак слід звернути увагу на той факт, що у 

ст. 3491 КК і заручником, і особою, яку спонукають до певних дій, є той 
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саме потерпілий – журналіст (чого не скажеш про загальну норму про за-

хоплення заручників). При цьому зміст таких дій, беззаперечно, повинен 

бути пов’язаний із журналістською діяльністю потерпілого. У такому разі, 

вказана стаття суттєво відрізняється від загального змісту ознак злочину, 

передбаченого ст. 147 КК і більше схожа зі ст. 146 КК (незаконне позбав-

лення волі або викрадення людини). 

Крім того, є зауваження і до суб’єктного складу правопорушень, що 

розглядаються. Як було відмічено раніше, введення норм про криміна-

льну відповідальність за посягання на життя, здоров’я. власність журна-

лістів зумовлене суттєвими проблемами, що мають місце в нашій дер-

жаві у сфері захисту прав журналістів (їх життя і здоров’я), а також вимо-

гами ст. 17 Закону України «Про державну підтримку засобів масової ін-

формації та соціальний захист журналістів». Слід додати, що законода-

вець у КК визначив вік, з якого настає кримінальна відповідальність за 

посягання на життя працівника правоохоронного органу, його тілесну не-

доторканність (заподіяння середньої тяжкості чи тяжких тілесних ушко-

джень), свободу, він становить 14 років. Більш того, згідно із загальними 

нормами про вбивство, тілесні ушкодження, захоплення заручників осо-

ба карається також починаючи з 14 років. У той же час за аналогічні по-

сягання на журналіста законодавець віком кримінальної відповідальності 

обрав 16 років. Отже, особа, яка вчинила вбивство, умисне заподіяння 

середньої тяжкості чи тяжких тілесних ушкоджень або захоплення жур-

наліста як заручника, а також знищення майна журналіста загальнонебе-

зпечним способом у віці 14–16 років, має відповідати на загальних підс-

тавах за ст. 115, 121, 122, 147 КК, що ще раз підтверджує неузгодженість 

нових норм із принципом суворості санкцій загальної і спеціальної норм. 

Ці протиріччя, на нашу думку, викликані відсутністю системного бачення 

результатів окремих змін кримінального законодавства і тим поспіхом, з 

яким такі законодавчі пропозиції приймалися.  
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Висновки. Аналіз вищезазначених спеціальних норм про відповіда-

льність за посягання на життя, здоров’я, свободу і власність журналістів 

дозволяє зробити висновок, що мають місце численні порушення законо-

давцем базових принципів кримінального права, зокрема принципів струк-

турності, системності, справедливості і гуманізму. Вказані норми мають бі-

льше соціально-політичне значення, ніж правове, а тому практичне засто-

сування цих норм навряд чи посилить захист прав і інтересів журналістів, а 

в окремих випадках приведе до суттєвих проблем у правозастосуванні при 

відмежуванні від суміжних складів злочинів. На нашу думку, доречним є 

розгляд пропозицій окремих науковців щодо відмови від розглянутих спеці-

альних норм із відповідним корегуванням існуючих або доповненням нови-

ми кваліфікуючими ознаками загальних складів злочинів, що передбачають 

відповідальність за посягання на життя, здоров’я, свободу і власність лю-

дини.  
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СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ НА ПЕВНИЙ 

СТРОК 

Автор: Сторчак Н.А., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедри 

морського та господарського права, Національний університет 

кораблебудування іменя адмірала Макарова, м. Миколаїв 

 

З’ясування ознак позбавлення волі як виду покарання завжди 

викликало науковий інтерес і не в останню чергу це зумовлено 

історичним розвитком інституту позбавлення волі, модифікацією його 

сутності та змісту, оновленням цілей та іншими змінами у сфері 

реалізації даного покарання.  

Характеристики позбавлення волі визначали М. І. Бажанов, М. С. 

Володін, І. О. Голенко, С. І. Дементьєв,  О. М. Джужа, С. О. Жовнир, А. Ф. 

Кистяківський, О. Г. Колб, А. Ф. Міцкевич, І. С. Ной, А. А. Піонтковський, 

Ю. А. Пономаренко, В. М. Трубніков, І. Я. Фойницький, І. В. Упоров тощо. 

Їх висновки є підґрунтям для вивчення сутнісних ознак позбавлення волі 

на певний строк як виду покарання в сучасних умовах, що ставиться за 

мету дослідження. 

Вихідним моментом цього є аналіз сучасного нормативного за-

кріплення інституту покарання, у тому числі позбавлення волі. Воно в 

цілому відображає сутнісні та формальні ознаки покарання: «Покарання 

є заходом примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/540/97-вр
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до особи, визнаної винною у вчиненні злочину, і полягає в передбачено-

му законом обмеженні прав і свобод засудженого (ч. 1 ст. 50 Криміналь-

ного кодексу України). Крім того, за ч. 1 ст. 88 «особа визнається такою, 

що має судимість, з дня набрання законної сили обвинувальним вироком 

і до погашення або зняття судимості». Відповідно до ст. 63 КК України 

«покарання у виді позбавлення волі полягає в ізоляції засудженого та 

поміщенні його на певний строк до кримінально-виконавчої установи за-

критого типу» [5].  

Виходячи із цього, позбавлення волі як покарання володіє наступ-

ними ознаками: примусова ізоляція засудженого за допомогою його 

утримання у спеціальній установі протягом певного терміну; застосуван-

ня до засудженого комплексу правообмежень, що помітно змінюють його 

правовий статус; застосування спеціальних заходів виправного впливу з 

метою виправлення засудженого; строк, протягом якого засуджений за 

вироком суду повинен міститися в установі, яка виконує покарання [1, с. 

25-26].  

Такими риси позбавлення волі як вид покарання володіло не завжди, 

а набуло у процесі своєї еволюції. Так, за твердженням І. Я. Фойницько-

го, в'язниця застосовувалася в Китаї за 2600 років до Р. Х., у Стародав-

ньому Вавилоні, у євреїв, у єгиптян і в класичних державах. Разом із тим, 

тюремне ув'язнення, було призначено перш за все для позбавлення мо-

жливості фізичного пересування та застосовувалося зазвичай «до пока-

рання», тобто як попередній захід. На Русі в X-XIII ст. злочинців саджали 

до льоху (наприклад, саме це передбачало як попередній захід за дого-

ворами з греками і німцями 1195 і 1229 років). Із XIV ст. попереднє поз-

бавлення волі супроводжувалося вже ув’язненням «в заліза». Чітке та 

однозначне закріплення покарання (тобто як реакція держави за вчинен-

ня суспільно небезпечних діянь) у вигляді позбавлення волі в системати-

зованих нормативних актах, на думку І. В. Упорова, було вперше здійс-
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нено в XVI ст. у Кароліні (1532), найвідомішій пам'ятці німецького феода-

льного права. У ній йшлося про «ув'язнення на певний термін», яке пе-

редбачалося за повторну крадіжку в разі, якщо злодій був не в змозі 

сплатити грошовий штраф [цит за 10, с. 201]. 

На разі позбавлення волі має найбільше, порівняно з іншими видами 

покарання, число правообмежень для засудженого, а отже, несе в собі 

більшу каральну силу. Тому обгрунтованим є його застосування за вчи-

нення тяжких та особливо тяжких злочинів, до раніше засуджених до да-

ного покарання осіб, рецидивістів й іншим особливо небезпечним зло-

чинцям. Позбавлення волі як вид покарання продовжує залишатися од-

ним із найпоширеніших у судовій практиці та призначається кожному пя-

тому засудженому (у 2016 році вогно застосовано до 16140 осіб – 21,2% 

від загального числа засуджених) [7].  

Загалом сучасний стан інституту позбавлення волі є показником йо-

го прогресу відповідно до принципів сучасної кримінальної політики і 

тенденцій соціального розвитку в цілому. При цьому за позбавленням 

волі на певний строк закріпилися такі його властивості, які вже протягом 

тривалого часу є постійними для нього.     

Як і всі види покарань, позбавлення волі на певний строк 

характеризується тим, що воно: 1) є заходом державного примусу; 2) є 

логічним юридичним наслідком вчинення злочину (звільнення від 

кримінальної відповідальності, від покарання, його відбування за 

законодавством носять винятковий характер за наявності окремих 

підстав); 3) передбачається тільки законом про кримінальну відповідаль-

ність і в межах санкції; 4) має публічний характер, оскільки визначається 

в законі, застосовується від імені держави і є обов’язковим для виконан-

ня; застосовується лише судом; 5) має особистий характер – його за-

стосування можливе лише для особи, яка вчинила злочин і визнана вин-

ною, та не може бути покладене на інших осіб; 6) виражає негативну 
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оцінку (осуд) з боку суспільства і держави як злочину, так і особи, яка йо-

го вчинила; 7) обвинувальний вирок суду є єдиною процесуальною фор-

мою застосування покарання; 8) полягає в передбачених законом право-

обмеженнях особи фізичного, морального, матеріального характеру; 9) 

має видову різноманітність, що відбивається у змісті різних видів пока-

рань; 10) відображає суттєвість шкоди, завданої суспільству;  11) має 

соціально корисні цілі; наслідком має судимість [4, с.183-184; 6, c.25-26; 

8, с.9-19; 3, с. 48; 1 с. 25-26; 9 с. 133-134; 2, с. 70-73]. 

Крім цього, позбавленню волі на певний строк притаманні ознаки, які 

на підставі комплексного аналізу інституту позбавлення волі можна вва-

жати його індивідуальними властивостями: 1) строковий характер; 2) 

призначається тільки як основне покарання; 3) встановлюється за зло-

чини всіх категорій тяжкості і за надзвичайно широке коло злочинів в 

Особливій частині КК України; 4) не має передбачених у законі обмежень 

по колу осіб, яким може призначатися (крім ч. 2 ст. 102 КК України, яка 

містить заборону щодо неповнолітнього, який вперше вчинив злочин не-

великої тяжкості) [5]; 5) не має законодавчих особливостей призначення 

як виду покарання (крім того, що воно призначається лише коли перед-

бачене у санкції); 6) свій основний вплив на засудженого здійснює через  

ізоляцію (фізичну і духовну), тобто поміщення до кримінально-виконавчої 

установи закритого типу; 7) спрямоване на особисті блага засудженого, 

його свободу, тому правообмеження карального характеру більшою 

мірою реалізуються через фізичні, особисті обмеження та позбавлення 

(а вони характерні не для всіх покарань); 8) одне з найсуворіших пока-

рань, причому суворість, ступінь карального впливу залежить від багать-

ох об’єктивних і суб’єктивних факторів; 9) більше, ніж інші покарання, 

направлене на убезпечення суспільства від інших злочинів з боку засуд-

женого, залякування засудженого та певної частини суспільства, при-
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щеплення соціально корисних знань, вмінь, навичок засудженим, а отже 

позбавлення волі здатне до найповнішої реалізації цілей покарання. 

З урахуванням усіх установлених ознак пропонується доповнити за-

конодавче визначення покарання у виді позбавлення волі на певний 

строк уточненням його важливих рис і викласти ч. 1 ст. 63 КК України у 

такій редакції: «Позбавлення волі на певний строк є видом покарання, 

що виражає осуд діяння відповідного ступеня тяжкості, визначеного за 

ст. 12 цього Кодексу, та особи, яка його вчинила, і передбачає правооб-

меження засудженого (позбавлення і обмеження в правах, наділення 

специфічними правами та обов’язками), що забезпечується шляхом його 

ізоляції (поміщення до кримінально-виконавчої установи закритого типу) 

та підпорядкування режимним правилам протягом строку, визначеного у 

вироку суду, що набрав законної сили». 

Підсумовуючи аналіз характеристик позбавлення волі на певний 

строк як виду покарання, можна зазначити, що воно володіє низкою за-

гальних (для покарання в цілому) та індивідуальних ознак, які характери-

зують його на сучасному етапі розвитку кримінального права. Ці ознаки 

зумовлені сутністю та змістом позбавлення волі, а також багато в чому 

пов’язані з питанням спрямованості впливу даного покарання (об’єктом), 

його орієнтирів у засобах досягнення заданих цілей.  
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Дії злочинця часто залежать не тільки від його індивідуальних осо-

бливостей, схильностей і прагнень, але й від поведінки потерпілого, який 

своїми необережними, аморальними та протиправними вчинками може 

подати «ідею» злочину, створити кримінальну обстановку, полегшити на-

ступ злочинного результату. Тому у ході аналізу ролі конкретної життєвої 

ситуації щодо вчинення злочину необхідна всебічна та об'єктивна оцінка 

значення поведінки потерпілого. 

Для того, щоб вивчити ці питання, необхідно звернутися до науки, 

що вивчає жертв злочинів, – віктимології. 

Буквально слово «віктимологія» означає «вчення про жертву» (від 

лат. «victima» – жертва і грецьк. «logos» – вчення). Предметом віктимо-

логії, а точніше кримінальної віктимології, на відміну від інших її напрям-

ків, є жертви злочинів, відносини, що пов’язують злочинця та жертву, а 

також ситуації, що передують злочину. 

Віктимологія вивчає жертву щодо її морально-психологічних і соці-

альних характеристик, що впливають на її уразливість, і ситуації, що пе-

редують злочину, а також ситуації безпосереднього вчинення злочину. 

Це дає змогу отримати відповіді на запитання, як у цих ситуаціях, у вза-

ємодії з поведінкою злочинця криміногенно-провокуюче виявляється по-

ведінка жертви. 

Вперше поняття «жертва злочину» досліджував німецько-

американський кримінолог Ганс фон Гентіг. У своїй роботі «Зауваження 

по інтеракції між злочинцем і жертвою» він розглядав одночасно роль і 
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ступінь участі особистості злочинця і особистості жертви в механізмі ви-

никнення і скоєння злочину [1]. 

Поглиблено до розробки проблем віктимології вчені-кримінологи 

звернулися наприкінці 60-х років XX ст. Засновником розробки проблеми 

та розвитку віктимології на теренах колишнього СРСР був Л. В Франк у 

своїй монографії «Віктимологія і виктімність» 1972 року. На його думку, 

«віктимність – це реалізована злочинним актом підвищена здатність 

особи в силу моральних і фізичних властивостей ставати жертвою зло-

чину за певних обставин, іншими словами, нездатність уникнути небез-

пеки там, де це було об´єктивно можливо» [2]. Значний внесок у розвиток 

віктимології зробили Д. Рівман, В. Рибальська, В. Мінська, В. Полубінсь-

кий та ін.  

Отже, жертва злочину – це людина, якій злочином заподіяно фізич-

ну, майнову або моральну шкоду незалежно від того, визнано її у вста-

новленому законом порядку потерпілим чи таким вона сама себе вва-

жає. Велике значення в розкритті змісту даного поняття має вивчення 

особи на соціально-психологічному рівні – це її соціальний статус, пози-

ції, ролі.  

Статус потерпілого визначається сукупністю його прав і обов’язків у 

межах кримінального процесу та його відносинами з іншими особами, 

втягнутими в орбіту злочинної діяльності.  

Позиція жертви – це особливості відносин між «співпотерпілими», 

між ними і третіми особами або свідками злочину, між жертвою й злочи-

нцем.  

Роль жертви – істотний фактор у вчиненні злочину. Адже її поведін-

ка може так вплинути на розвиток конфлікту, що перетворить її з об’єкта 

злочину на його суб’єкт. 

У межах криміногенної ситуації поведінка жертви може бути оціне-

на як: а) правомірна; б) нейтральна; в) неправомірна. 



 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ -  2017 

ІХ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

  
 

107 

За типами жертви злочинів можуть бути: а) випадкова жертва – ко-

ли особа стає такою внаслідок збігу обставин; б) жертва з незначним 

ступенем ризику – віктимність виникла під впливом конкретної несприят-

ливої ситуації; в) жертва із підвищеним ступенем ризику – володіє низ-

кою віктимних властивостей; г) жертва із дуже високим ступенем ризику 

– особа, морально-соціальна деформація якої не відрізняється від пра-

вопорушників [3]. 

Роль жертви у кримінологічному механізмі злочину може бути най-

різноманітнішою – від нейтральної до максимально провокуючої злочин-

ця на вчинення злочину. Особливе віктимологічне значення має прово-

куюча поведінка жертви внаслідок її високого віктимного потенціалу. Ду-

же часто така поведінка є приводом і джерелом конфлікту. 

Жертві може бути завдано шкоди і в результаті її необачливих дій, 

неправильної оцінки ситуації, а через це й неправильної поведінки. До 

ситуацій, коли в результаті поведінки жертви створюється об’єктивна 

можливість учинення злочину, належать також відсутність необхідної ре-

акції на злочинні чи інші негативні дії, невчинення опору діям злочинця. 

Віктимологічно значущою може бути також позитивна поведінка 

жертви, якщо вона полягатиме у здійсненні захисту будь-якої особи від 

злочинних посягань, при виконанні службових або громадських 

обов’язків. У таких випадках, якби жертва не діяла певним способом, во-

на б не викликала відповідної насильницької реакції з боку злочинця. 

Українські вчені-кримінологи  НАВС України розрізняють такі види 

поведінки жертви: а) провокуюча – образа, приниження, напад, знущання 

тощо; б) позитивна (не провокуюча); в) нейтральна щодо впливу на по-

ведінку злочинця; г) пасивна – найхарактерніша для взаємодії близьких 

родичів [4]. 

Роль жертви насамперед вивчається віктимологією на першому, ін-

дивідуальному рівні як фактор, що може впливати на виникнення та роз-
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виток наміру в майбутнього злочинця вчинити злочин, а також на меха-

нізм злочину. На другому рівні вивчається сукупність жертв, яким злочи-

ном завдано шкоди. Цей аспект вивчення необхідний для визначення 

реальних наслідків злочинності. 

У загальних рисах кінцевою метою вивчення жертв злочинів є під-

вищення ефективності попередження конкретних злочинів і злочинності 

загалом шляхом здійснення цілеспрямованого впливу як на злочинців, 

так і на потенційних жертв злочинів. 

У реалізації віктимних потенцій жертви певну роль відіграє взаємо-

дія її суб’єктивних якостей і зовнішніх обставин. Ступінь віктимності осо-

би є результатом складання ситуативного та особистого компонентів. 

Тому, як правило, шкода, яку завдано жертві, є наслідком реалізації осо-

бистої та ситуативної віктимності. Зокрема, ступінь вибіркової (спеціаль-

ної) віктимності значною мірою визначається професійною діяльністю 

(працівники міліції, охоронці, таксисти, інкасатори, касири та ін.), але ра-

зом з тим вибіркова віктимність є ситуативною, оскільки типовим для неї 

є перебування потенційної жертви в небезпечних ситуаціях. Водночас 

потенційна жертва може стати реальною вже тому, що опинилась у не-

сприятливій ситуації, а її особисті якості й поведінка аж ніяк цьому не 

сприяли. 
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УДК 343.34 

КРИМІНАЛЬНА СУБКУЛЬТУРА МОЛОДІ В СУЧАСНОМУ 

СУСПІЛЬСТВІ 

Автор: Лучинкіна К.О., студентка V курсу спеціальності «Право», На-

ціональний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. 

Миколаїв 

 

Поняття субкультури набуло в сучасному суспільстві поширення і 

стосується професійних, вікових, національних, релігійних та інших про-

шарків і верст населення. Тому в системі субкультури є, наприклад, мо-

лодіжна субкультура, субкультура юристів, адміністративна субкультура 

(тобто субкультура державного чиновника). Але найнебезпечнішою із 

всіх видів субкультур є кримінальна, оскільки найбільш шкідливі тенден-

ції в суспільстві пов’язані саме з її поширенням. Отже, доцільно досліди-

ти саме поняття «кримінальна субкультура», виявити причини її виник-

нення в сучасної молоді, атрибутика й тенденції розповсюдження в су-

часному суспільстві. 

Питання кримінальної субкультури, її значення та роль у соціумі по-

рушували як вітчизняні, так і зарубіжні науковці. Особливості криміналь-

ної поведінки і, відповідно, окремі елементи кримінальної субкультури у 

http://lib-net.com/book/105_Kriminologiya_Zagalna_ta_Osobliva_chastini.html
http://lib-net.com/book/105_Kriminologiya_Zagalna_ta_Osobliva_chastini.html
http://lib-net.com/content/9268_Klasifikaciya_jertv_zlochiniv.html
http://lib-net.com/content/9268_Klasifikaciya_jertv_zlochiniv.html
http://lawdiss.org.ua/books/a1645.doc.html
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різні часи досліджували такі автори, як Ю. Александров, В. Анісімков, Д. 

Виговський, В. Дрьомін, Е. Дюркгейм, Е. Феррі, Д. Мід, Е. Саттерленд, О. 

Старков, Ф. Танненбаум, Г. Тард, В. Тулегенов та ін. 

Учені по-різному дають визначення кримінальної субкультури. Так, 

Ю. Александров зазначає, що кримінальна субкультура – це спосіб жит-

тєдіяльності осіб, що об’єдналися в кримінальні групи та які дотримують-

ся певних законів і традицій. Безумовно, що асоціальні групи агресивного 

спрямування характеризуються розмитістю моральних норм, жорстокіс-

тю, втратою загальнолюдських якостей – жалості, співчуття, відсутністю 

заборон будь-чого, у тому числі і на інтимну інформацію [1]. О. Старков 

визначав кримінальну субкультуру як оброблену злочинним світом під 

себе систему людських цінностей, духовних, інтелектуальних, ма-

теріальних, естетичних, протипоставлених загальнолюдським цінностям 

[5]. 

Кримінальна субкультура має всі риси, властиві будь-якій іншій суб-

культурі. Насамперед це стосується специфіки мови (жаргону), одягу, 

харчування, пісень, способів проведення дозвілля. Однак під час глиб-

шого дослідження виявляється, що взяті самі по собі ці сторони кри-

мінальної субкультури не становлять безпосередньої громадської небез-

пеки. Така ситуація змушує ставити питання про ядро кримінальної суб-

культури, про ті її істотні сторони, які зумовлюють її суспільну небез-

печність. Як зазначає Е. Гнатенко, ядром кримінальної субкультури є 

асоціальна норма, яка заперечує цінність права [2]. 

У сучасному суспільстві особливого поширення отримав молодіжний 

варіант кримінальної субкультури, що є поєднанням цінностей і деяких 

зовнішніх атрибутів кримінальної субкультури з цінностями і символами 

звичайної молодіжно-підліткової субкультури. Криміналізації молодіжного 

середовища сприяють соціокультурні та соціально-економічні процеси, 

що відбуваються в сучасному суспільстві, включаючи соціальну поляри-
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зацію, глобалізацію, міграцію. Молодіжні кримінальні об’єднання стають 

своєрідними «сучасними варварами», які прагнуть до завоювання свого 

місця в суспільстві за допомогою насильства. Цінності та символи кри-

мінальної субкультури служать їм за основну відмінність та свідчення 

переваги над іншою частиною суспільства.  

Процес формування кримінальної субкультури молоді відбувається 

в місцях позбавлення волі, а також у вуличних молодіжних угрупованнях 

під впливом норм і традицій кримінального світу. Вікові особливості мо-

лодих людей, особливо неповнолітніх, сприяють швидкому засвоєнню 

ціннісно-світоглядних і поведінкових установок кримінальної субкультури 

[3]. 

Ситуація в нашій країні сприяє розповсюдженню негативних настро-

їв, адже для України характерні такі ознаки:  

1) недієвість органів державної влади і слабкість самої держави, яка 

не в змозі забезпечити гідні умови проживання та діяльності; 

2) економічна та політична нестабільність, криза, через яку в суспі-

льстві не встигають укорінитися пріоритетні напрями діяльності, залежно 

від приходу політичних сил змінюється й сама соціальна орієнтація жит-

тєвих позицій; 

3) засоби масової інформації, які на сьогоднішній день становлять 

«неоціненну» небезпеку, а також показують наглядний приклад такого 

негативного явища, як кримінальна субкультура. Досить популярними є 

фільми, які пропагують кримінальний спосіб життя, та герої, котрі отри-

мують омріяну славу, стаючи на шлях злочинної діяльності [4]. 

У кримінальній субкультурі за  Ю. Александровим можна виділити 

наступні її складові: 

1) «табель про ранги», який закріплює становище членів злочинного 

співтовариства. Сюди ж можна віднести і «прописку» як спосіб визначен-
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ня становища окремо взятої особи в «табелі про ранги»; наявність «кли-

чок», татуювань, виняткових привілеїв у окремих осіб; 

2) поведінкові атрибути, до яких відносяться «злодійські закони»: 

тюремні закони, правила і традиції злочинного світу, прийняті в криміна-

льному середовищі. За допомогою цих законів і традицій регулюються 

взаємостосунки та поведінка в кримінальних співтовариствах; 

3) комунікативні атрибути, до яких належать окрім кримінального 

жаргону («арго») та спеціальних жестів, відноситься також частина кри-

мінальних татуювань, які виступають як своєрідний засекречений засіб 

передачі інформації, спілкування і взаємодії між членами кримінального 

співтовариства; 

4) економічні атрибути, тобто так званий «общак» і принципи надан-

ня матеріальної допомоги, яка є матеріальною базою кримінальних спів-

товариств, їх об'єднань, подальшої криміналізації, розширення свого 

впливу на різні сфери суспільного життя, в тому числі і економіки; 

5) сексуально-еротичні цінності, тобто відношення до осіб як проти-

лежної, так і своєї статі; різного вигляду статеві збочення, гомосексуа-

лізм, порнографія; 

6) тюремна лірика, яка виражена, в основному, в піснях, рідше у ві-

ршах; 

7) відношення до свого здоров'я, яке формується залежно від того, 

що вигідне в даний момент: від симуляції хвороб до наполегливого за-

няття різними видами спорту (особливо східними єдиноборствами, а та-

кож культуризмом); 

8) алкоголізм, наркоманія і токсикоманія – як засіб об'єднання, само-

ствердження та розслаблення [1]. 

Суть кримінальної субкультури полягає у суспільній небезпеці, асо-

ціальності, криміногенності, протиправності. Ця тенденція врешті-решт 

зводиться до формування конкретного носія кримінальної субкультури – 
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злочинця. Саме тому необхідне вивчення суті подібного феномену та 

можливостей щодо зменшення його соціальної ролі у контексті протидії 

злочинності в цілому. 
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СТАРОДАВНЬОМУ СВІТІ 

Автор: Люстіна А.М., студентка V курсу спеціальності «Право», Наці-

ональний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. 

Миколаїв 

 

Аналіз міжнародного досвіду боротьби з корупцією свідчить про те, 

що за сучасних умов прояви корупції стали тими чинниками, що створю-

ють реальну загрозу національній безпеці та демократичному розвитку 

більшості країн світу, негативно впливають на всі сторони суспільного 

життя. Саме тому, для формування комплексного явлення про напрями 

боротьби з корупцією як всеохоплюючого суспільного явища є потреба у 

вивченні історичних аспектів даного прояву, як передумови його впливу 

на державне управління.  

Історико-теоретичним проблемам дослідження місця корупції в дер-

жавному управління присвятили свої праці А. Б. Артемьєв, Б. 

В. Волженкін, Т. Б. Качкіна, А. В. Качкін, А. С. Кожушко, М. М. Поляков, 

Ю. А. Тихомиров, Є. Н. Трикоз, А. М.  Михненко, О. В. Руснак, А. 

М. Мудров, В. С. Макарчук, Б. Й. Тищик та ін. 

Витоки корупції варто шукати з моменту формування владних струк-

тур і виокремлення окремих функцій суб’єктів державного управління. 

Світова історія показує, що використання посадового становища в осо-

бистих інтересах завжди було засуджене, але в той же час широко по-

ширеним явищем у всіх державах. За минулі тисячоліття людська при-

рода, пов'язана з бажанням брати хабарі та використовувати чуже майно 

в особистих цілях, практично не змінилася. Існування корупції стало 

можливим, коли відбулося відокремлення функцій управління в суспіль-
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ній та економічній діяльності. Ряд зарубіжних та вітчизняних дослідників 

досліджуючи витоки корупційної діяльності наводять приклади Старо-

давнього Єгипту, Вавилону, Індії та Китаю [1, с. 14].  

Так Вавилон, будучи однією з найдавніших людських цивілізацій, 

вперше зіткнувся з проблемами корупції. Варто зазначити, що в людській 

свідомості Вавилону корупція має походження від міфу, як власне й за-

родження політико-правової думки. Так, наприклад, в одному з найбільш 

древніх міфів Вавилона бог Мардук, що втілює порядок, протистоїть бо-

гині Тіамат, яка є носієм хаосу. При цьому під порядком розуміється 

існуюче на той час соціальне облаштування суспільства (протодержава), 

підтримуване звичаєм (звичаєвим правом). Хаос ж є порушення порядку. 

Порядок передбачає певні відносини з богами, в яких істотну роль 

відіграє жертва. Якщо вона правильно пожертвує богам, то виконання 

бажань жертводавцям гарантовано. Діє принцип «даю, щоб ти дав». Із 

цього випливає і визнання предкоррупціонного звичаю як невід'ємної 

складової даного порядку». Власне Вавилон, як держава, яка вперше 

зіткнулася з корупцією, є й першою країною, яка почала боротися з нею. 

Першим борцем з корупцією прийнято вважати шумерського царя Уру-

кагина (Уруинимгина), який припиняв зловживання суддів і чиновників, 

які вимагали незаконні винагороди. Про це стало відомо з розшифрова-

них клинописів стародавнього Вавилона, що відносяться до середини III 

тис. до н. е. [2, с. 24]. Зазначимо, що у Вавилоні були вперше кодифіко-

вані норми щодо боротьби з корупцією у законах Хамурапі (1792-1750 

рр. до н. е.).  

Сучасний Китай є країною в якій протидія корупції має специфічний 

та досить жорсткий характер. Проте питання корупції та антикорупційної 

діяльності є не новим для даної країни, та свої витоки має ще з старода-

внього Китаю. Зокрема перші згадки щодо корупції та боротьби з нею ві-

дносяться до епохи династії Шан і стосуються воєнноначальників і дер-
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жавих управлінців. Відомо постанову про чиновників Шан Яна, в якій він 

сформулював вимоги до них: «Хороший чиновник – такий, який добре 

знає закони, служить правителю та непідкупний» [3, с. 64-65]. Також «За-

кони Ману (2 ст. до н.е. – 2 ст. н. е.) містять численні приписи про по-

ведінку правителів. Цар повинен карати тих (осіб), призначених управ-

ляти (громадськими) справами, які, будучи запаленні полум'ям наживи, 

заподіюють шкоду справам прохачів. Цар повинен позбавляти їх влас-

ності. Тих же, що розбещують його міністрів, цар повинен вбивати». 

Щодо корупції в Індії, то там до чиновницького хабарництва стави-

лися з філософської терпимістю, як до неминучості. Ще 2500 років тому 

Каутилья, головний міністр імператора Чандра-Пуртов Маури, перера-

хував у книзі «Арташастра» 40 видів присвоєння чиновниками державно-

го доходу, але при цьому з воістину брамінскім спокоєм уклав: «Як не-

можливо не спробувати смак меду або отрути, якщо вони знаходяться у 

тебе на кінчику язика, так само для урядовця неможливо не відкусити 

хоча б трохи від царських доходів. Як про рибу, що пливе під водою, не 

можна сказати, що вона п'є воду, так і про урядового чиновника не мож-

на сказати, що він бере собі гроші. Можна встановити рух птахів, що ле-

тять високо в небі, але неможливо встановити приховані цілі рухів уря-

довців»» [1, с. 36].  

Варто зазначити, що в Стародавній Індії зародження корупції має 

подібній витоки, що й Вавилоні – релігійні. Але не дивлячись на похо-

дження корупції в Стародавній Індії існували Закони Ману. Дані закони є 

одним з інструментів тогочасної боротьби з корупцію, що діяли в Індії у II 

столітті до н. е, судді за хабар каралися конфіскацією. Покарання за кра-

діжку або псування державного майна зазвичай визначав сам цар, проте 

в більшості випадків справа обмежувалася штрафами або вигнанням. 

Єгипет є однією з найдавніших цивілізацій зі складною ієрархію 

управління державними справами. Особливе місце в Стародавньому 



 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ -  2017 

ІХ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

  
 

117 

Єгипті займали жреці, які приймали участь в державному управлінні. По-

сада жреця була досить привабливою, адже це надавало право на ча-

стинну храмового майна й відповідне землеволодіння. Так, в окремих 

джерелах зазначається, що посади жреців придбавалися за срібло або ж 

надавалися у вигляді хабара (VII-VI ст. до н. е.). Така ситуація зумовила 

початок протидії корупції. Першим на це відреагував фараон Рамзес I. 

Відповідно до указу фараона хабарництво каралося через відрізання но-

су та засилання на каторгу [1, c. 36]. 

Таким чином, корупція в стародавні часи мала свої специфіку, що 

було зумовлено державним устроєм, політичною системою та економіч-

ним становищем. Окреслені особливості прояву корупції в стародавньо-

му світі, вказують на те, що корупція є складним суспільним явищем, яке 

укорінилися в різних сфера державного управління та економічних від-

носин. Корупція є ровесником людської цивілізації та зародилася в 

період формування перших державних утворень в Вавилоні, Єгипті, Індії, 

Китаї в III-II тис. до н. е.  

Можна погодитися з вченими-юристами в тому твердженні, що кору-

пція є складним соціально-правовим явищем, що має безліч найрізнома-

нітніших форм і проявів. Розглянуті історичні аспекти прояву корупції в 

державному управлінні країн Стародавнього Світу дозволяють сформу-

вати комплексне уявлення про корупцію, про її проникнення в суспільні 

відносини, що в цілому має стати основою формування доцільної та 

ефективної моделі розвитку державної антикорупційної політики. 
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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, зміц-

нення законності, забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів 

громадян, дотримання принципів соціальної справедливості, доцільності 

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-

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Кінаш%20М$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000026
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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.  

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-
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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-

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 
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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 

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 
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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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Жіноча злочинність на сьогоднішній день є важливою соціальною 

проблемою. Незважаючи на те, що даний вид злочинності в суспільстві 

жодної країни не має домінуючого характеру, його показники впливають 

на загальну мораль та на соціальне ставлення до основних людських 

цінностей. 

Розгляд питання жіночої злочинності було започатковано класиками, 

зокрема Ч. Ломброзо, який у своїй роботі «Жінка злочинниця та повія» 

висвітлював дане явище [1]. Значний внесок щодо сутності жіночої зло-

чинності зробили Ю. М. Антонян, М. І. Бажанов, О. М. Бандурка, В. С. Ба-

тиргареєва, А. Б. Блага, А. А. Габіані, В. О. Глушков, В. В. Голіна, Б. М. 

Головкін, М. М. Голоднюк, І. М. Даньшин, О. М. Джужа, В. М. Зирянов, А. 

Ф. Зелінський, В. С. Зеленецький та ін. 

Від злочинності чоловіків, яка домінує практично за всіма показника-

ми загальної злочинності, жіноча злочинність відрізняється кількісним 

показником, особливостями структури та характеру злочинів, роллю жі-

нок у злочинах, вчинених разом зі злочинами, способами і знаряддями 

вчинення злочинів. 

Відомий лікар-психіатр Ч. Ломброзо стверджував, що жіноча злочин-

ність – це складова частина всієї злочинності, яка підкоряється її загаль-

ним закономірностям та змінам. І.М. Даньшин дає більш чітке визначен-

ня, згідно якого жіноча злочинність – це сукупність злочинів, що вчиня-
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ються особами жіночої статі на певній території за певний проміжок часу 

[2; c. 214]. 

Науковці виділяють дві сфери суспільного життя, де жіноча криміна-

льна активність виявляється найяскравіше. По-перше, це сфера побуту, 

де жінок штовхають на вчинення злочину, негативні обставини сімейно-

шлюбних, родинних і сусідських стосунків. У цій сфері жінки здебільшого 

вчиняють такі злочини: умисне вбивство, у тому числі своєї новонаро-

дженої дитини, нанесення тілесних ушкоджень і хуліганство, ухилення 

від сплати аліментів, втягнення неповнолітніх у злочинну організацію та 

інші. 

По-друге, це сфера, де жінка виконує свої професійні функції, пере-

дусім такі, які пов'язані з можливістю вільного доступу до матеріальних 

цінностей. Це, насамперед: сфера торгівлі, громадського харчування, 

медицини, освіти, банківська сфера, легка промисловість. Жінки найчас-

тіше вчиняють такі корисливі злочини: крадіжка, шахрайство, грабіж, 

привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживан-

ня службовим становищем, невиплата заробітної плати, незаконне виго-

товлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакциз-

них товарів, фіктивне підприємство, порушення порядку здійснення опе-

рацій з металобрухтом, одержання неправомірної вигоди, службове під-

роблення та інші [4]. 

Рівень жіночої злочинності значно нижчий за чоловічу та її питома 

вага у структурі злочинності в цілому становить приблизно 17%. За да-

ними статистики Генеральної прокуратури України у 2016 році питома 

вага виявлених жінок, які вчинили злочин становила – 11798 (у процент-

ному відношенні 11,8 %), за поточний рік (з січня – по квітень 2017 року) 

– 3254 (11 %). 

Згідно зі статистичними даними, перше місце серед жіночих злочинів 

займають правопорушення проти власності, які становлять 57% злочи-
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нів, вчинених жінками. Серед них найчастіше вчиняються крадіжки – 82,5 

%, шахрайство, грабежі та привласнення, розтрата майна або заволо-

діння ним шляхом зловживання службовим становищем. Друге місце за-

ймають правопорушення проти життя та здоров’я особи – 16,3%, а саме: 

умисні тяжкі тілесні ушкодження та умисні вбивства. Третє місце посіда-

ють правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я на-

селення із показником 13,1 % від загальної кількості жіночих злочинів, 

серед яких найбільше вчиняється незаконне виробництво, виготовлення, 

придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних 

засобів, психотропних речовин або їх аналогів [3]. 

Переважна більшість жінок, які скоїли злочин мешкають у містах. У 

сільській місцевості ними найчастіше вчиняються крадіжки. Останніми 

роками зросла кількість злочинів, вчинених у співучасті, найбільше у гру-

пах неповнолітніх. Переважна більшість злочинів вчинюється у стані ал-

когольного сп’яніння. 

Основну масу злочинниць становлять жінки віком від 18 до 54 років 

(близько 85%), що пов’язано зі зміною соціального статусу жінок, їх соці-

альною незахищеністю, безробіттям, посадовим становищем та стано-

вищем у сім’ї. Понад третина з них – одружені, інші – незаміжні або вдо-

ви. Для жінок-злочинниць характерна повна загальна, середня та базова 

освіта. 37 % жінок мають вищу освіту, 50 % – працездатні, які не працю-

ють і не навчаються, 90 % – мають громадянство України.  

Що стосується кримінально-правових рис засуджених жінок, то част-

ка раніш судимих – близько 20%. Переважній більшості засуджених при-

значено покарання у виді позбавлення волі від одного до п’яти років [3]. 

Злочинність жінок зумовлюється такими факторами: значно більшою 

й дедалі зростаючою активністю жінок у суспільному виробництві та со-

ціальному житті як наслідок емансипації; набуттям жінками чоловічих 
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рис, «захоплення» керівних позицій; біологічними чинниками, які впли-

вають на психіку жінки та призводять до протиправної поведінки (вагіт-

ність і післяпологовий період); значним послаблення основних соціаль-

них інститутів і насамперед сім’ї; поширенням серед жінок наркоманії, 

алкоголізму, проституції, бродяжництва; впливом на стабільну жіночу 

психіку через конфліктність у суспільстві.  

До числа негативних тенденцій жіночої злочинності відносять зрос-

тання тяжких і особливо тяжких злочинів у структурі жіночої злочинності; 

зростання професіоналізму та організованості жіночої злочинності [5, 

с.124]. 

Підсумовуючи, можна зазначити, що, незважаючи на те, що жінок бі-

льше ніж чоловіків, жіноча злочинність у декілька разів менша за злочин-

ність серед чоловіків. Тому жіночій злочинності не приділяють такої пи-

льної уваги, а вважають її вторинною по відношенню до чоловічої. Од-

нак, жіноча злочинність на даний момент має швидші темпи зростання, 

ніж чоловіча, що не може не викликати стурбованості в суспільстві. Та-

кож жіноча злочинність має більшу латентність. Прояви жіночої злочин-

ності є найвищими у сферах, до яких жінка найбільше залучена – сімей-

но-побутовій та серед професій, які традиційно вважаються «жіночими». 

При цьому жінкам, які пройшли через місця позбавлення волі, складніше 

дається процес ресоціалізації. Всі ці фактори потрібно враховувати при 

подальшій розробці проблеми та при впровадженні програм із попере-

дження та подолання наслідків жіночої злочинності. 
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Проблема здійснення особистісного підходу, урахування психологіч-

них особливостей особи, яка вчинила злочин, завжди була й залишаєть-

ся досить актуальною. Дотримання принципу справедливості, передба-

чає адекватність покарання, покладеного на винного, тяжкості вчиненого 

ним діяння. Це зумовлює необхідність встановлення правоохоронними 

органами психічного стану особи в момент вчинення ним злочину, що, 

безумовно, потрібно для юридично грамотної оцінки поведінки особи та 

ситуації, що мають кримінально-правове значення.  
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Емоції, незалежно від того, чи є вони обов'язковою ознакою конкрет-

ного складу злочину, в будь-якому випадку виступають одним із визна-

чальних ознак при оцінці психічного стану особи під час підготовки та 

вчинення ним злочину. Ці ознаки мають важливе значення при призна-

ченні покарання, а коли вони передбачені в диспозиції статті, то й для 

кваліфікації діяння. У теорії кримінального права ці ознаки отримали на-

зву факультативних ознак суб’єктивної сторони складу злочину. Оскільки 

злочин – це свідомий, вольовий акт людської поведінки, то в ньому ма-

ють бути наявні всі компоненти – інтелектуальні, вольові та емоційні. 

Суб’єктивна сторона є системою вказаних компонентів, взаємо-

пов’язаних між собою і визначаючих один одного.  

Так, емоції (від лат. еmoveo – потрясаю, хвилюю) – особливий клас 

психічних явищ, що проявляється у формі безпосереднього, пристрасно-

го переживання суб’єктом життєвого змісту цих явищ, предметів та ситу-

ацій для задоволення своїх потреб. Емоції є одними із головних механіз-

мів психічної регуляції поведінки. У науці кримінального права досі не 

вироблено спільної позиції щодо кримінально-правового значення емо-

ційних станів людини та їх місця у конструкції складу злочину.  

Кримінальний закон визначає лише такий емоційний стан як «сильне 

душевне хвилювання», що у психології іменується як «афект»[3, с.3]. Для 

з’ясування кримінально-правового значення емоцій доцільно використо-

вувати ті критерії, які встановлені в КК України. Ними кримінальне зако-

нодавство передбачає протизаконне насильство, систематичне знущан-

ня або тяжку образу з боку потерпілого, які викликали стан сильного ду-

шевного хвилювання [1, с.1]. 

Сила вияву емоцій, як випливає із закону, є важливим критерієм, за 

допомогою якого відрізняють просту емоцію від сильного душевного хви-

лювання. На істотність цієї ознаки вказує сама етимологія терміна «си-

льне душевне хвилювання», тобто законодавець робить особливий ак-

http://ua-referat.com/Емоції
http://ua-referat.com/Того


 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ -  2017 

ІХ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

  
 

129 

цент на такому якісному показнику емоції, як її сила. Про інші ознаки си-

льного душевного хвилювання або особливості його протікання в законі 

нічого не сказано. Із цієї причини до сильного душевного хвилювання 

слід відносити не тільки різного роду афекти, й інші емоційні стани, які 

виникли внаслідок неправомірних дій із боку потерпілого та які характе-

ризуються особливо великою силою свого вияву, що відрізняє їх від де-

яких інших емоцій. Тому до таких емоцій можна відносити і гнів, і страх, і 

тривогу, і інші подібні емоції, лише б вони досягли певної сили й були ви-

кликані неправомірними діями потерпілого, тим більше, що гнів, напри-

клад, може досягати такої ж сили, що афект.  

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 66 КК України вчинення злочину під впливом си-

льного душевного хвилювання, викликаного неправомірними або амора-

льними діями потерпілого, є обставиною, що пом’якшує відповідальність. 

У ст. 116 це положення знаходить свою подальшу конкретизацію – вчи-

нення злочину в стані сильного душевного хвилювання, що виникло вна-

слідок протизаконного насильства, систематичного знущання або тяжкої 

образи з боку потерпілого, перетворюється в обов’язкову ознаку даного 

складу злочину. Але крім цієї ознаки для застосування ст. 116 законода-

вець вимагає наявності ще низки умов. Стан сильного душевного хвилю-

вання, про який йдеться у ст. 116, – це стан фізіологічного афекту, кот-

рий являє собою короткочасну інтенсивну емоцію, яка домінує у свідомо-

сті людини, що значною мірою (хоча і не повністю) втрачає контроль над 

своїми діями і здатність керувати ними. Верховний Суд України спеціа-

льно зазначив, що вбивство, вчинене у стані сильного душевного хвилю-

вання, характеризується не лише умислом, а й таким емоційним станом 

винного, який значною мірою знижував його здатність усвідомлювати 

свої дії або керувати ними [5, с.1]. 

Від фізіологічного афекту слід відрізняти патологічний, в якому лю-

дина втрачає здатність усвідомлювати свої вчинки та керувати ними. 
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При патологічному афекті, який є одним з видів тимчасового розладу 

душевної діяльності, виключається осудність суб’єкта. Тому позбавлення 

життя іншої людини суб’єктом, який перебуває у стані патологічного 

афекту, в силу ст. 19 КК України не може тягти за собою кримінальної ві-

дповідальності. Для вирішення питання про те, чи вчинене діяння у стані 

фізіологічного або патологічного афекту, слід призначити судово-

психіатричну експертизу. 

Необхідно мати на увазі, що будь-який афект припускає не взагалі 

стан хвилювання, який у багатьох випадках присутній під час убивства на 

ґрунті особистих неприязних стосунків, а стан сильного душевного хви-

лювання. Відсутність такого виключає стан фізіологічного афекту і тим 

самим можливість застосування ст. 116 КК України. 

Для застосування ст. 116 необхідно, щоб сильне душевне хвилю-

вання було викликане протизаконним насильством, систематичним зну-

щанням або тяжкою образою з боку потерпілого. Тільки наявність зазна-

чених приводів для виникнення сильного душевного хвилювання може 

свідчити про наявність даного складу. Якщо таке хвилювання було обу-

мовлене іншими обставинами, склад злочину, що розглядається, відсут-

ній. 

Насильство може бути як фізичним (нанесення ударів, побоїв, запо-

діяння тілесних ушкоджень, незаконне позбавлення волі тощо), так і пси-

хічним (погроза заподіяти фізичну, моральну, майнову шкоду). Таке на-

сильство повинно бути значним, тобто спроможним за своїм характером 

викликати сильне душевне хвилювання, а також реальним, а не уявним 

[6, с.107-116]. 

Стаття 116 може бути застосована лише за умови, що насильство, 

яке викликало сильне душевне хвилювання, було незаконним, протипра-

вним. Умисне вбивство у стані фізіологічного афекту, викликаного пра-
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вомірними діями щодо винного, не містить складу злочину, що розгляда-

ється [6, с.1]. 

Іноді афект у людини може виникнути внаслідок власних дій, а не 

лише дій інших осіб, внаслідок своїх невдач. Для позначення таких станів 

у психології існує спеціальний термін фрустрація. Фрустрація (від лат. 

frustration – марне сподівання, невдача, обман) – психічний стан 

зростаючого емоційно-вольового напруження, що виникає в конфліктних 

ситуаціях, які перешкоджають досягненню мети чи задоволенню потреб і 

бажань, загрожують людині або її престижу, людській гідності. Цей стан 

викликає певні типові реакції: 1) агресію, спрямовану на подолання 

реальної причини перешкоди; 2) агресію, спрямовану на себе; 3) агресію, 

спрямовану на ілюзорного винуватця; 4) переоцінку цілей і бажань. Іноді 

фрустрацію називають також ситуацією, яка викликає такий стан.  

Слід вказати, що афект і фрустрація за своєю характеристикою 

подібні, їм притаманний сильний емоційний стан особи, який 

характеризується такою формою реакції, як агресія з незначною втратою 

самоконтролю, і тому афект можна вважати видом фрустрації. Проте, 

кримінально-правового значення, стан сильного душевного хвилювання, 

що викликаний фрустрацією, набуває лише за умови наявності всіх 

передумов, викладених у кримінальному законі: як то протизаконне 

насильство, систематичне знущання або тяжка образа з боку 

потерпілого [3, с.6]. 

Як бачимо, вплив емоцій на кримінальну відповідальність 

розглядався й у науці кримінального права, але криміналісти глибоко не 

вникали в проблему, а психологи ж розглядали емоції безвідносно до 

потреб кримінального права. Незважаючи на те, що вказане поняття 

використовується в кримінальному законодавстві протягом тривалого 

часу, з’ясування його психологічного змісту, видів емоційних станів 

людини, які мають кримінально-правове значення, було та є предметом 
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наукових дискусій. Обумовлено це, напевно, складністю досліджуваної 

проблематики, широким спектром проблем, які взаємообумовлені 

знаннями щодо емоційної сфери людини [2, с.1]. 

Враховуючи те, що законодавець використовує поняття «сильне 

душевне хвилювання» для позначення психічних станів, які зменшують 

здатність особи усвідомлювати свої діяння та (або) керувати ними, це 

поняття повинно охоплювати й деякі інші емоційні стани, які мають такі 

властивості [4, с.96]. 

Із указаного можна зробити висновок, що поняття афекту 

недостатньо для того, щоб описати та кваліфікувати всі випадки 

емоційних станів особи, які мають кримінально правове значення. Тому 

інтеграція психологічних та юридичних знань, а також практики вивчення 

багатоманітної людської поведінки здатна поглибити розуміння 

суб’єктивної сторони кримінального діяння. 
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УДК 343.81 

ПЕНІТЕНЦІАРНА СИСТЕМА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ 

Автор: Максимчук М.Ю.,  студентка V курсу спеціальності «Право», 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 

м. Миколаїв 

 

Загально відомо, що цивілізоване суспільство починається з визнан-

ня найвищою соціальною цінністю людини з притаманними їй правами та 

свободами, що закріплені у статті 3 Конституції України та є непорушною 

правовою основою держави [1]. Дотримання прав людини в установах 

виконання покарань і слідчих ізоляторах постійно повинно перебувати 

під контролем з боку Президента України, Кабінету Міністрів, Верховної 

Ради, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Генеральної про-

куратури, Ради Європи, правозахисних організацій, засобів масової ін-

формації та громадськості. 

Актуальність обраної теми зумовлена тим, що сьогодні національна 

пенітенціарна система продовжує перебувати в кризовому стані, незва-

жаючи на суттєве покращення фінансування та умов тримання в’язнів. 

Переповнення установ, порушення прав людини і тортури, неповне 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-03
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRNSoc_Gum/Nvlduvs/2010_3/aovsdh.pdf&P21DBN=UJRNSoc_Gum/Nvlduvs/2010_3/aovsdh.pdf&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Плисюк%20Н$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRNSoc_Gum/Nvlduvs/2010_3/aovsdh.pdf&P21DBN=UJRNSoc_Gum/Nvlduvs/2010_3/aovsdh.pdf&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж23990
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фінансування, прогалини в законодавстві – все це має негативний вплив 

на функціонування пенітенціарної системи України. 

Метою даного дослідження є висвітлення сучасної проблематики 

функціонування системи виконання покарань та окреслення можливих 

шляхів її удосконалення. 

Пенітенціарна система є державним інститутом, що здійснює вико-

нання покарань, накладених на громадян відповідно до закону, а також 

утримання підслідних з моменту взяття під варту до суду.  

На сучасному етапі відповідно до європейських стандартів Міністер-

ство юстиції України є центральним органом виконавчої влади, на який  

покладено наступні завдання у сфері виконання покарань: визначення 

основних напрямів діяльності міжрегіональних управлінь з питань вико-

нання кримінальних покарань та пробації Мін’юсту, уповноважених ор-

ганів з питань пробації, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, 

воєнізованих формувань, навчальних закладів, закладів охорони здо-

ров’я, підприємств установ виконання покарань; організація та контроль 

за виконанням вироків судів та інших судових рішень і застосування пе-

редбачених законом засобів виправлення засуджених; здійснення за-

ходів стосовно виявлення та запобігання вчиненню кримінальних право-

порушень і дисциплінарних проступків засудженими та особами, узятими 

під варту, а також заходів щодо них для припинення кримінальних пра-

вопорушень і дисциплінарних проступків; здійснення контролю за по-

ведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням; ор-

ганізація ведення обліку та реєстрації засуджених та осіб, узятих під вар-

ту; організація проведення соціально-виховної та психологічної роботи із 

засудженими, залучення до її проведення представників релігійних і бла-

годійних організацій, громадських об’єднань, творчих спілок, фізичних 

осіб тощо [2]. 
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На продовження приведення пенітенціарної системи у відповідність 

із європейськими стандартами Україна в реаліях сьогодення повинна 

здійснити багато перетворень: поліпшити умови утримання в установах; 

упровадити дієвий механізм законодавчої ініціативи щодо реформуван-

ня; забезпечити дієвість системи альтернативних покарань на прикладі 

служби пробації; змінити примусову систему залучення засуджених до 

праці на соціально-доцільну; створити дієву систему ресоціалізації та 

соціальної адаптації засуджених із метою відмови останніх від подаль-

шої злочинної діяльності; забезпечити нормальне медичне обслуго-

вування, загальноосвітнє та професійно-технічне навчання засуджених 

тощо. 

На міжнародному рівні діє багато договорів, конвенцій і правил, по-

кликаних підвищити рівень утримання в місцях позбавлення волі. 

Найбільш відомими є Європейські пенітенціарні (в’язничні) правила, 

прийняті в рамках Ради Європи, членом якої є й Україна [4]. Приведення 

національного законодавства у відповідність з цими нормами – 

міжнародне зобов’язання нашої держави. 

Основною і принциповою відмінністю згаданих Правил від чинного 

кримінально-виконавчого законодавства України є закріплена в них мета 

впливу на засуджених. Так, якщо для вітчизняного законодавства це по-

карання за скоєний злочин, загальна та особиста превенція (запобігання 

наступним злочинам), перевиховання засуджених та сприяння викоре-

ненню злочинності, то в розумінні європейського законодавця – сприяння 

вихованню у них почуття відповідальності і навичок, які даватимуть їм 

можливість реінтегруватися в суспільство, допоможуть дотримуватися 

вимог законності та задовольняти свої життєві потреби власними силами 

після звільнення за умови збереження здоров’я й гідності ув’язнених [4]. 

Діючи у цьому напрямку, на думку фахівців, перш за все, потрібно 

провести інвентаризацію наявних установ виконання покарань та вибра-
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ти ті установи, які можна швидко й недорого відремонтувати, щоб у них 

переселити ув’язнених. Також варто провести інвентаризацію їх госпо-

дарського блоку, щоб вивести його із стану збитковості. Решту установ 

варто законсервувати, потім через публічні конкурси продати приміщен-

ня і на виручені гроші збудувати сучасні в’язниці [6]. 

Також необхідно впорядкувати процедуру застосування заохочень 

та стягнень до засуджених при відбуванні покарання, що стимулюватиме 

їх до швидшого сприйняття та виконання правил відбування покарань; 

слід закріпити додаткові гарантії  застосування примусового лікування 

засуджених до позбавлення волі та передбачити додаткові гарантії захи-

сту прав засуджених жінок, особливо тих, які мають дітей, а також непов-

нолітніх (наприклад, дозволити жінкам побачення з дітьми без 

обов’язкової присутності представника колонії); розширити громадський 

контроль за дотриманням прав засуджених під час відбування покаран-

ня; виключити можливість застосування довічного ув’язнення до жінок, 

які вчинили кримінальне правопорушення; удосконалити доступ до пра-

восуддя осіб, які утримуються в установах попереднього ув’язнення та 

виконання покарань[6]. 

Для засуджених до довічного ув’язнення доцільно поступово пере-

профілювати виправні колонії інших рівнів безпеки, які відповідають ви-

могам щодо облаштування максимального рівня безпеки, враховуючи 

при цьому принцип територіальності, де в кожній області буде установа 

максимального рівня безпеки. Це позитивно впливатиме на соціальні 

контакти засуджених із рідними; організацію взаємодії між установою й 

службами, які опікуються їх працевлаштуванням після звільнення; нала-

годження належного рівня оперативного забезпечення діяльності уста-

нов виконання покарань із територіальними підрозділами  Національної 

поліції України [7]. 
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Доцільно також звернути увагу на створення системи добору та 

підготовки кваліфікованого персоналу для установ виконання покарань, 

запровадження спеціалізованої системи освіти, яка охоплювала б усі ви-

ди навчання, а в разі необхідності перепідготовки й підвищення 

кваліфікації персоналу [8]. 

Отже, головним завданням Міністерства юстиції України та міжрегіо-

нальних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та проба-

ції Мін’юсту (створені відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України 

від 18.05.2016 року № 348 «Про ліквідацію територіальних органів 

управління Державної пенітенціарної служби та утворення територіаль-

них органів Міністерства юстиції»), залишається убезпечення українсько-

го суспільства шляхом ізоляції злочинців із одночасним забезпеченням 

належних умов їх утримання та проведенням з ними соціальної роботи 

[3]. 

Удосконалення діяльності пенітенціарної системи дасть змогу про-

водити демократичну політику держави відносно засуджених, забезпечи-

ти їх невід'ємні права, а також виконання ними обов'язків, забезпечити 

процес ресоціалізації та адання комплексу соціальних послуг засудже-

ним, які відбули чи відбувають покарання з метою їх повернення до сус-

пільства. 
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УДК 343.55 

ПРОБЛЕМИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЬСТВА В СІМ`Ї 

Автор: Станіславчук З.П., студентка V курсу спеціальності «Управ-

ління проектами», Національний університет кораблебудування імені 

адмірала Макарова, м. Миколаїв 

 

Проблема насильства в сім’ї почала досліджуватися та висвітлюва-

тися в Україні на початку ХХ століття. Як вірно зауважує О. М. Гумін, те-

орія і практика постійно стикаються з двома основними проблемами – 

http://nbuviap.gov.ua/
http://www.lj.kherson.ua/2014/pravo06/part_3/44.pdf
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зростання насильства в його різних проявах та зниження рівня його за-

побігання [1, с.3]. Сучасна кримінологічна наука, на жаль не володіє міц-

ним науковим інструментарієм, необхідним для всебічного та 

об’єктивного аналізу проявів насильства, у тому числі і насильства в 

сім’ї, та не може забезпечити пошук оптимальних шляхів його запобіган-

ня.  

Теоретичним підґрунтям дослідження насильства в сім’ї стали нау-

кові праці в галузі кримінології, кримінального та кримінально-

виконавчого права вітчизняних і зарубіжних вчених, зокрема Л. В. Багрій-

Шахматова, М. І. Бажанова, Ю. В. Бауліна, І. Г. Богатирьова, В. В. Голіни, 

В. К. Грищука, О. М. Гуміна, М. І. Мельника, С. В. Черкасова, О. Ю. Юр-

ченко та ін. Зазначені науковці зробили вагомий внесок у теорію та прак-

тику запобігання злочинності в сім’ї. Їх праці є підґрунтям для з’ясування 

ефективних заходів попередження насильства в сім’ї, що ставиться за 

мету роботи.  

Прояви насильства, як правило, спрямовані на демонстрацію влас-

ної сили, свого контролю над жертвою [3, с.26]. В Україні від психологіч-

ного чи фізичного насильства в сім’ї страждає майже 60% дітей у віці від 

2 до 14 років. Такі попередні результати дослідження озвучила голова 

представництва ЮНІСЕФ в Україні Юкіе Мокуо на міжнародній конфере-

нції «Надання допомоги постраждалим від насильства» [7, с.484]. 

Причини застосування насильства в сім’ї умовно можна поділити на 

три групи: 

1) причини, що викликані особливостями особистості чоловіка та іс-

торій його життя; 

2) причини, викликані історією життя жінки та її особистісними особ-

ливостями; 

3) причини, зумовлені особливостями подружніх відносин [6, с.80]. 
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Офіційна статистика не відбиває реального стану насильства в сім'ї 

через те, що більшість жертв не звертаються за допомогою в органи 

внутрішніх справ. Але статистичні дані свідчать, що найчастіше потерпі-

лими від насильства в сім’ї виявляються дружина (співмешканка), діти, а 

також батьки винного.  

У кримінологічній науці використовується декілька термінів, що ма-

ють загальну змістовну основу, яка характеризує вчинення дій для недо-

пущення якогось вчинку, явища, події –  «профілактика», «припинення», 

«попередження», «запобігання» тощо.  

Користуючись доробками А.Б. Благої, що базуються на загальноп-

рийнятому у кримінологічній науці поділі попередження злочинності, ви-

являється доцільним визначити два види попередження насильства в 

сім'ї – загально-соціальне та спеціально-кримінологічне [2, с.48]. Голов-

ним та ефективним слід визнати загально-соціальне попередження на-

сильства в сім'ї.  

На загально-соціальному рівні розкривається кримінологічна політи-

ка в цілому, яка полягає в розробці на законодавчому рівні програм про-

тидії злочинності, а також різноманітних соціальних програм, утілення 

яких дозволить контролювати рівень злочинності в суспільстві. Переду-

сім, законодавство у сфері протидії злочинності включає в себе норми 

матеріального кримінального права, кримінально-процесуального права, 

кримінально-виконавчого права. Законодавство регламентує не криміна-

льно-репресивний бік попередження злочинності, а організаційні питання 

протидії злочинності в цілому та її окремих складових: кримінолого-

соціальні, кримінолого-виховні, кримінолого-психологічні та інші форми 

впливу на злочинність. 

Загальна позиція щодо попередження злочинності, що є приналеж-

ною соціологічній традиції кримінології, є наступною: зменшення рівня 

злочинності пов’язане із поліпшенням самопочуття населення, із рівнем 
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економічного стану суспільства та відповідно окремих сімей. Тобто, до 

загально-соціальної профілактики насильства в сім'ї насамперед слід ві-

днести підвищення освіти, культури, життєвого рівня населення, що, 

обумовлюють гуманізацію людських відносин і пом’якшення звичаїв [2, 

с.49].   

Одним з основних шляхів попередження злочинного насильства не 

тільки на макросоціальному, але також на рівні Європи та світу є законо-

давчі реформи. Держава визнається основним суб’єктом попередження 

насильства. Про ефективність правового контролю свідчать переважні 

шляхи виявлення фактів злочинного насильства. Такі заходи забезпечу-

ють притягнення до відповідальності винних осіб та превенцію вчинення 

насильства. Обов’язок медичних, педагогічних і соціальних працівників 

повідомляти державні органи про факти насильства і здійснювати заходи 

з усунення наслідків насильства є одним з ефективних заходів попере-

дження насильства, але такого, що чиниться повторно. 

Таким чином, насильство в сім’ї є комплексним явищем, запобігти 

якому можна лише об’єднавши зусилля всіх соціальних інституцій шля-

хом забезпечення виконання загально соціальних, спеціально-

кримінологічних, індивідуальних і віктимологічних заходів, завдання яких 

спрямоване на реалізацію економічних, правових і соціальних програм 

оздоровлення суспільства, підвищення ролі сім’ї, створення умов захисту 

від будь-яких проявів дискримінації в сімейних відносинах. 
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УДК 347 

РЕЙДЕРСТВО ТА ГРІНМЕЙЛ ЯК ВИДИ ВТРУЧАННЯ У 

ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА ТА МЕТОДИ ЗАХИСТУ КОМПАНІЙ ВІД 

СПРОБ КОРПОРАТИВНОГО ЗАХОПЛЕННЯ  

Автор: Кравець Д.О., студентка IV курсу спеціальності «Право», Наці-

ональний цніверситет кораблебудування іменя адмірала Макарова, м. 

Миколаїв 

Кризові явища в економіці визначили нарощування в суспільстві 

криміногенного потенціалу. Поляризація рівня життя, обмеження мо-

ральних норм, виникнення нових, часом діаметрально протилежних мо-

ральних цінностей і життєвих орієнтирів – усе це породило виняткову 

складність кримінальної ситуації в Україні. В умовах реформування су-

часного суспільства особливого значення набувають питання, пов’язані 

зі зміцненням всієї системи національної безпеки, і, в першу чергу, без-

пеки економічної, орієнтованої на забезпечення стабільного розвитку 

суспільства і держави, їхньої захищеності від економічних загроз.  

Метою моєї роботи є аналіз рейдерства та грінмейлу як видів втру-

чання у діяльність товариства та методів захисту компаній від спроб кор-

поративного захоплення. 

Наукові дослідження юристів, економістів та напрацювання практи-

ків М. АрмановаО. Кальмана, А. Кінаха, В. Захматова, В. Крутова, М. По-

горецького, В. Картавцева, В. Куца, А. Орлеана, та інших, присвячені пи-

танням вивчення  рейдерства та грінмейлу. 

Однією із загроз економічної безпеки є феномен рейдерства, що 

останніми роками одержав широке поширення в Україні. Численні рей-

дерські операції потрясають економіку країни, у результаті чого відбува-

ється черговий кримінальний перерозподіл власності. По суті, рейдерст-

во стало одним з видів високоприбуткового бізнесу. 
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Як відомо, рейдер від «the raid» у перекладі з англійської мови 

означає захоплення, набіг, нальот, відповідно, «raider» – учасник захоп-

лення, набігу або нальоту[2]. 

Рейдерство – це протиправний, незаконний перерозподіл власнос-

ті. Навіть цілком законна операція стосовно поглинання активів підпри-

ємства стає рейдерським актом, якщо хоча б на одному з її етапів засто-

совуються незаконні методи. 

За підрахунками представників Українського союзу промисловців і 

підприємців, наразі в країні функціонує 35–50 рейдерських груп. Згідно 

офіційних даних, найчастіше жертвами рейдерів стають промислові 

об’єкти (близько 50% усіх випадків), а також об’єкти нерухомості – 30% 

[4]. Протягом 2010-2014 рр. кількість рейдерських нападів становила 

близько 1300 щороку . Беручи до уваги дані громадських організацій та 

Кабінету Міністрів, щороку втрати для економіки України внаслідок функ-

ціонування рейдерства можуть сягати 19,5- 64,2 млрд. грн. 

Судова практика останніх років свідчить, що рейдерські атаки здій-

снюються з використанням переважно господарського та цивільного су-

дочинства. При цьому в деяких випадках кількість правовстановлюючих 

рішень суду може сягати 30-50 [1] за кожним рейдерським нападом. Се-

ред підприємств, на які в останні роки посягали рейдери, слід виділити: 

ВАТ «Турбоатом», ПАТ «Квазар», НАК «Нафтогаз України», «London and 

Regional Properties» (ТК «Глобус») та ін. 

Протягом кількох останніх років в українську практику корпоратив-

них конфліктів увійшов новий термін greenmail («грінмейл») або 

«greenmailing» («грінмейлінг»). Цей термін утворився шляхом фактично-

го поєднання двох слів англійської мови - «blackmail (blackmailing)», що 

українською можна перекласти як «шантаж», та «green» - «зелений» (ос-

новний колір для сертифікатів на акції в Америці), а також «гроші», 

«банкноти». Цей термін довгий час неоднозначно трактувався в англоса-



 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ -  2017 

ІХ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

  
 

145 

ксонській правовій системі та не знайшов свого україномовного відповід-

ника або точного визначення в Україні. Попри те, що слово «грінмейлінг» 

є досить незвичним для будь-кого, хто не займається практикою корпо-

ративних конфліктів, сам грінмейлінг (який також досить часто називають 

«корпоративним шантажем») є дуже поширеним явищем в Україні. 

Практика корпоративних конфліктів в Україні в останні роки склада-

ється таким чином, що частіше вживаються поняття рейдерство, погли-

нання тощо. В той же час, грінмейл існує в Україні. 

Даним видом діяльності переважно займаються інвестиційні компа-

нії, що здійснюють свій бізнес в рамках проектів з недружнього погли-

нання. В їхньому штаті – висококваліфіковані юристи, економісти, психо-

логи, спеціалісти з PR та GR. 

Отже, економічне рейдерство та грінмейл залишаються актуальним 

питанням, яке є суттєвою загрозою для інвестиційного клімату в країні, 

загрожує безпеці власності вітчизняних та іноземних інвесторів.  

Неврегульованість на законодавчому рівні, відсутність чіткого та 

системного суворого покарання за рейдерство та грінмейл залишає про-

блему відкритою. До цього можна додати неконтрольований українською 

владою перерозподіл власності, в тому числі з використанням технологій 

рейдерських  атак на територіях зони проведення АТО (більша частина 

Донецької та Луганської областей) та окупованого АР Крим.  

За таких умов найбільш прийнятним видається відокремлення рей-

дерства та грінмейлу від багатьох інших видів злочинної діяльності, що 

мають значно менший ступінь суспільної  небезпеки. Це призведе до ви-

значення в Кримінальному Кодексі України одного, конкретного складу 

злочину, в той час коли попередній досвід кваліфікації значної кількості 

складових злочинів значно ускладнює процес ефективного визначення і 

покарання «рейдерів».  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ 

РЕГЛАМЕНТАЦИИ ОХРАНЫ СУДОВ И ПОРТОВЫХ СРЕДСТВ 

Автор: Костыря Е. В., канд. юрид. наук, доцент, Национальный универси-

тет «Одесская морская академия», г. Одесса 

 

В последние годы проблема борьбы с преступностью на море на 

международном уровне приобретает все большую актуальность. В 

настоящее время существуют следующие основные угрозы безопасно-

сти судоходства: терроризм, пиратство и вооруженный грабеж, воров-

ство груза и судового имущества, перевозка на судне нелегальных ми-

http://www.reyestr.court.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=246826477
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грантов (stowaways), контрабанда оружия, боеприпасов, фальшивых де-

нежных знаков, наркотиков. [1].   

В соответствии со ст. 101 Конвенции  ООН по морскому праву 1982г. 

пиратством является любой неправомерный акт насилия, задержания 

или грабеж, совершаемый с личными целями экипажем  частновладель-

ческого судна или частновладельческого летательного аппарата и 

направленный: в открытом море против другого судна или против лиц 

или имущества, находящихся на его борту; против какого-либо судна, 

лиц или имущества вне юрисдикции какого бы то ни было государства; 

[2].  

После терактов 11 сентября 2011 года в США ИМО приняла ряд мер 

по защите судоходства от преступных действий. В декабря 2002 года в 

Лондоне в штаб-квартире ИМО состоялась Дипломатическая конференция по 

охране, где были приняты поправки к МК СОЛАС - 74.  

Существующая Глава XI: Специальные меры по безопасности на море 

была разделена на две части: Часть XI-1 и Часть XI-2. В Правило 3 Части XI-I 

"Опознавательный номер судна" добавлены требования об обязательном 

нанесении опознавательного номера ИМО на видном месте конструкции суд-

на (на корпусе судна или надстройке). На пассажирские суда должны быть 

нанесена маркировка на горизонтальной поверхности, видимой с воздуха. 

Добавлено новое Правило 5: "Перечень изменений в истории судна" 

(Continuous Synopsis Record / CSR). Правило содержит требования о приме-

нении нового документа, который будет содержать информацию о типе, 

названии судна, опознавательном номере ИМО, записи об истории судна, о 

судовладельцах или иных лицах, участвовавших в управлении судном, даты и 

порты регистрации и перерегистрации судна Государством, сведения о заре-

гистрированных владельцах и их адресах. Этот документ с записями всех из-

менений данных о судовладельце, флаге, классификационном обществе и 

т.д. должен сохраняться на протяжении всей жизни судна. 
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Принята новая Часть XI-2: Специальные меры по улучшению морской 

охраны, которая состоит из 13 правил, включающих: определения, примене-

ние, обязательства Администрации в отношении морской охраны, требования 

к судоходным компаниям и судам, особая ответственность компаний, системы 

сигналов тревог по морской охране судна (судно-берег, судно-судно), опреде-

ление степени угрозы, полномочия капитана, контроль системы охраны судна 

в портах, предварительное уведомление порта захода о наличии на судне си-

стемы охраны, о применении Международного кодекса по охране судна и пор-

товых сооружений и другие требования. [3]. 

       Принятие Международного кодекса по охране судов и портовых средств 

потребовало внесения изменений в Конвенцию  по дипломированию моряков 

и несению вахты (ПДНВ -78) с поправками и в Кодекс ПДНВ-95, для опреде-

ления уровня компетентности лиц, ответственных за охрану на судне. 

Комитет ИМО по безопасности на море на 81-й сессии, 24 мая 2006 года, 

принял поправки,  внесенные в I и VI главы ПДНВ-78 [6]. Также были внесены 

поправки в часть А Кодекса ПДНВ-95 с указанием минимальных стандартов 

профессиональных знаний и навыков для лиц командного состава судна от-

ветственных за охрану 

 Основной целью принятых поправок к Конвенциям СОЛАС,  ПДНВ, Ко-

декса ОСПС и ряда других нормативных документов является установление 

единых стандартов, рекомендаций и мер по повышению охраны судов и без-

опасности на море.    
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УДК 341.1/8                                                   

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЩОДО ПРАВОВОГО СТАТУСУ 

МІНЕРАЛЬНИХ ТА ГЕНЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ РАЙОНУ 

 Автор: Краснікова О.В., канд.юрид.наук, доцент. кафедри морського 

права, Національний університет «Одеська морська академія», м. Оде-

са 

 

З розвитком науково-технічного процесу, швидкою еволюцією су-

часних технологій все нові елементи економічного потенціалу Світового 

океану залучаються до сфери світового виробництва і політики. Глибо-

ководні райони морського дна за межами національної юрисдикції багаті 

не тільки на мінеральні ресурси, але і на біологічні, які в результаті нау-

кового та технічного розвитку також стали об’єктом комерційного інтере-

су.  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_251
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/896_035
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_053
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/996_052
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В ході процесу, який призвів до скликання третьої Конференції 

ООН з морського права, і на самій конференції переговори щодо 

міжнародного режиму морського дна за межами національної юрисдикції 

(далі – Район), в основному зосереджувалися на мінеральних ресурсах 

цих районів, виходячи з припущення, що вони є єдиними ресурсами, які 

представляють економічний інтерес [1, с. 116]. Але у 2005 р. у Вико-

навчому резюме Допоміжного органу з наукових, технічних і техно-

логічних консультацій (заснований у відповідності з Конвенцією про 

біологічне різноманіття 1992 р. (далі – Конвенція 1992 р.) було зазначе-

но, що «...глибоководні екосистеми в районах за межами дії національної 

юрисдикції, у тому числі гідротермальні жерла, зони холодного висачу-

вання... містять генетичні ресурси, що представляють величезний інте-

рес для наукових досліджень і мають велике значення для комерційного 

застосування сьогодні і в майбутньому» [2, с. 3]. 

Треба заначити, що мова йде не про живі ресурси відкритого моря, 

щодо яких діють свободи відкритого моря, а про нові ресурси, які знахо-

дяться саме в Районі та які були відкриті в результаті пошуково-

розвідувальної діяльності контракторів. Так, наприклад, у 2013 р. ком-

панія UK Seabed Resources Ltd.  заключила контракт на розвідку поліме-

талічних конкрецій в Районі. Для проведення донних біологічних до-

сліджень в районі розвідки був створений проект ABYSSLINE. В рамках 

цього проекту в 2013 р. був проведений рейс, в результаті якого були 

зібрані різні види живих організмів, при цьому сім із дванадцяті яких були 

новими для науки [3]. 

І у той час як міжнародними правовими актами встановлюється 

правий статус та порядок освоєння мінеральних ресурсів Району, існує 

нормативно-правова прогалина в сфері регулювання комерційної діяль-

ності, пов'язаної з глибоководними живими ресурсами в районах за 
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межами дії національної юрисдикції, а тому питання їхнього правого ста-

тусу та режиму використання є дискусійним. 

По-перше, треба заначити, що Конвенція з морського права 1982 р. 

(далі – Конвенція 1982 р.) використовує термін «живі ресурси», але не 

надає його визначення, при цьому в Частині ХІ документу даний термін 

взагалі не використовується. Це пов’язано із тим, що на момент прийнят-

тя Конвенції 1982 р. світова спільнота вважала, що в цих районах взагалі 

відсутнє життя, зокрема, через надвисоку та наднизьку температури на 

ділянках формування мінеральних ресурсів Району. Якщо звернутися до 

інших міжнародно-правових актів, то, наприклад, ст. 2 Конвенції 1992 р. 

встановлено, що «біологічні ресурси» включають генетичні ресурси, ор-

ганізми або їх частини, популяції або будь-які інші біотичні компоненти 

екосистем, які мають фактичну або потенційну користь або цінність для 

людства» [4, ст. 2].  

По-друге, на сьогоднішній день склалися дві точки зору щодо пра-

вового статусу живих ресурсів Району. Одні держави стверджують, що 

живі ресурси як і мінеральні ресурси Району є загальною спадщиною 

людства, інші   вважають, що на живі ресурси Району розповсюджує 

свою дію режим відкритого моря і вони не є частиною загальної спадщи-

ни.  

За відсутності спеціального правового режиму для живих ресурсів 

Району деякі держави намагаються поширити режим діяльності у відкри-

тому морі щодо морських живих ресурсів, і на діяльність щодо живих ре-

сурсів глибоководних районів морського дна. Це пов’язано з тим, що живі 

ресурси як відкритого моря, так і Району знаходяться за межами дії 

національної юрисдикції. Прихильники цього погляду стверджують, що 

повинен превалювати принцип свободи збору зразків і проб генетичних 

ресурсів Району в районах за межами дії національної юрисдикції за 

умови, що ця діяльність ведеться відповідно до міжнародного права і 
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слідуючи підходам і стратегіям, які можуть застосовуватися до охорони 

морського біологічного різноманіття в цілому [1, с. 117]. Тобто держави 

намагаються застосувати свободи відкритого моря, зокрема, свободу на-

укових досліджень, і до живих ресурсів морського дна під ним. 

Інші ж держави в противагу вищесказаному, зазначають, що 

відповідно до положень ст. 136 Конвенції 1982 р., очевидно, що принцип 

загальної спадщини людства застосовується до усієї зони, а не тільки до 

її мінеральних ресурсів, адже Район як міжнародно-правовий простір є 

загальною спадщиною людства. Це означає, що живі ресурси або будь-

які інші не мінеральні ресурси, які не підпадають під поняття «ресурси» 

Району, якщо вони знаходяться в межах Району, то на них розповсюджує 

свою дію принцип загальної спадщини людства. Отже, так як весь Район 

є загальною спадщино людства, то це означає, що всі ресурси в його 

межах як живі так і не живі, повинні бути також загальною спадщиною 

людства [5, с. 21]. Такий висновок можна зробити тому, що живі ресурси 

Району невіддільні від унікального морського середовища самої зони: 

екстремальні умови холоду, спека, високий тиск, токсичність. Ці ор-

ганізми адаптувалися до зазначених умов життя, в яких інші не змогли. 

 Треба заначити, що питання правого регулювання статусу та ре-

жиму використання живих ресурсів Району повинно бути вирішено в ко-

роткі строки, адже вільний доступ до живих ресурсів Району може приз-

вести до їх нераціонального використання, що спричинить загрозу зни-

щення цих ресурсів, руйнуванню їх екосистеми. 
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Прагнення українського народу до евроінтеграційних процесів підт-

верджувалося неодноразово. Найбільш яскравими зразками цього є по-

дії, які відбувалися протягом двох українських революцій ХХІ століття.  

Однак, не дивлячись на це, процес наближення України до станда-

ртів європейського співтовариства досить тернистий та довготривалий. 

Як ми розуміємо, на це є свої причини. Зміна системи потребує комплек-

сного вирішення фактично в усіх сферах життя суспільства – це внутріш-

ній чинник, в умовах нестабільного геополітичного становища України – 

зовнішній чинник.  

Втім саме зазначені процеси привертають увагу як спільноти, так і 

наукових кіл, зумовлюючи поступальний рух до визначених орієнтирів. 

Більше 20 років минуло з моменту підписання Угоди про партнерс-

тво і співробітництво між Україною і Європейським Співтовариством та 

його державами-членами від 16 червня 1994 р [1]. 

Основи зовнішньої політики України, механізм і тактику втілення її 

європейського вектору визначали та визначають на даному етапі низка 

документів, зокрема: Конституція України; Постанова Верховної Ради 

України «Про основні напрями зовнішньої політики України» від 

02.07.1993 р. ); Угода про партнерство та співробітництво між Україною 

та ЄС (УПС), підписана 16 червня 1994 р.; Стратегія інтеграції України до 

ЄС, затверджена Указом Президента України від 11 червня 1998 р. 

№15/98; Програма інтеграції України до ЄС, затверджена Указом Прези-

дента України від 14 вересня 2000 р. № 1072/2000 та Угода про асоціа-

цію від 21.03.2014 р. та 27.06.2014 р. тощо. 

Одним із важливих законодавчих актів у цій сфері є Закон України 

«Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу». Розділом 5 цієї програми перед-

бачено створити ефективний загальнодержавний механізм адаптації за-

конодавства на підставі вивчення та узагальнення відповідного досвіду 
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держав Центральної та Східної Європи, в тому числі щодо перевірки 

проектів законів України та інших нормативно-правових актів на предмет 

їх відповідності acquis communautaire Європейського Союзу [2]. 

16 вересня 2014 року Верховна Рада України та Європейський Па-

рламент одночасно ратифікували Угоду про асоціацію між Україною та 

ЄС. І після передачі українською стороною ратифікаційних грамот до де-

позитарію можна вважати, що Україна фактично завершила внутрішньо-

державні процедури щодо укладання відповідного договору [3]. 

Фахівці вважають, що Угода про асоціацію між Україною та ЄС за 

своїм обсягом і тематичним охопленням є найширшим міжнародним до-

говором з третьою країною, у тому числі з країнами Східної Європи, ко-

ли-небудь укладеним Європейським союзом. 

Щодо напрацювання дієвого механізму не лише адаптації законо-

давства України, а й механізму реалізації цих законів в нашій державі і 

на сьогодні залишається багато недоліків, що пов’язано з цілим спектром 

проблем політичних, економічних, соціальних тощо. 

Інтеграція України з Європою сьогодні є не тільки можливим, але і 

найбільш бажаним варіантом вирішення цілої низки проблем. Україна 

була і залишається частиною Європи і європейської культурної традиції, 

а тому інтеграційні процеси з європейськими структурами є об’єктивно-

історично обумовлені, як її національним та культурним розвитком, так і 

правовим. В умовах національного відродження, зростаючого усвідом-

лення народом України своєї європейської ідентичності, своїх базових 

національних інтересів така інтеграція є об’єктивним процесом, який мо-

жна уповільнити, але не припинити. Інтеграція України з Європою – це 

наріжний камінь сьогоднішньої геополітики в Європі, що здатен вплинути 

на всю геополітичну структуру світу. 

Однією із найбільш актуальних проблем, що стоять як перед дер-

жавою, так і перед українською громадою – це не лише правотворча дія-
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льність, а насамперед усвідомлення значення європейських цінностей, їх 

сприйняття та прагнення ефективно реалізовувати через належні меха-

нізми. 
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Проблемы региона Каспийского моря давно находятся в центре 

внимания не только прикаспийских государств, но и мирового сообще-

ства в целом. Уникальное географическое положение на пути транзит-

ных маршрутов, запасы углеводородного сырья и других природных ре-

сурсов, геополитическое значение региона трудно переоценить. Всё это 

не может не притягивать к Каспию самые разные силы.  

Актуальность проблемы сохранения экосистемы Каспия как уни-

кального природного комплекса мирового значения предопределила по-

зицию Туркменистана о необходимости консолидировать усилия стран в 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/998_012
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этом направлении. Еще в 1995 году Туркменистан поддержал совмест-

ное обращение ПРООН, Всемирного банка и ЮНЕП к правительствам 

прикаспийских государств с предложением о сотрудничестве по эколо-

гической проблематике, тесно связанной с социальным и экономическим 

развитием региона. 

Уже в декабре 1995 года в Женеве стороны договорились о созда-

нии правового механизма, устанавливающего общие принципы сотруд-

ничества в области охраны окружающей среды Каспийского моря, и при-

ступили к работе над проектом пятистороннего документа. Многолетнее 

сотрудничество с партнерами по региону под эгидой ЮНЕП и Глобаль-

ного экологического фонда позволило странам подписать в ноябре 2003 

года в Тегеране Рамочную конвенцию по защите морской среды Каспий-

ского моря (Тегеранская конвенция). При этом нужно отметить, что 

Туркменистан первым из прикаспийских государств принял решение о ее 

ратификации. Таким образом, придав начало процессу ратификации, 

Туркменистан продемонстрировал еще один шаг, свидетельствующий о 

его приверженности к конструктивному диалогу по проблемам Каспия и 

формированию здесь новой архитектурные сотрудничества. 

Активное участие наша страна принимает и в такой важной сфере 

межгосударственного взаимодействия, как рациональное использование 

биологических ресурсов на Каспии. За последние  годы, в течение кото-

рых Туркменистан председательствовал в Комиссии по водным биоре-

сурсам Каспийского моря, нашей страной был выдвинут ряд конструк-

тивных инициатив. В частности, туркменская сторона предложила усо-

вершенствовать применяемую методику определения общих допусти-

мых уловов и национальных квот на вылов осетровых, которая обеспе-

чивала бы справедливое их распределение и использование прикаспий-

скими странами. 
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Туркменистан проводит консультации и ведет переговоры как на 

двустороннем, так и многостороннем уровнях и по ключевому вопросу 

каспийской проблематики - делимитации дна и недр Каспийского моря. 

И здесь Туркменистан работает на основе принципов взаимного уваже-

ния, ответственно подходя к соблюдению как своих национальных инте-

ресов и суверенных прав, так и прав и интересов партнеров. 

При этом позиция Туркменистана основывается на общепризнанных 

принципах и нормах международного права и  заключается в следую-

щем. 

Во-первых, разграничение дна и недр Каспийского моря должно 

осуществляться на основе соглашений, заключаемых между государ-

ствами, имеющими смежные или противолежащие берега. Такой подход 

ясно вытекает из Конвенции о континентальном шельфе, принятой в 

1958 году в Женеве, пункт 1 статьи 6 которой гласит: «Если один и тот 

же континентальный шельф примыкает к территориям двух и более гос-

ударств, берега которых расположены один против другого, граница кон-

тинентального шельфа, принадлежащего каждому государству, опреде-

ляется соглашением между ними. При отсутствии соглашения и если 

иная линия границы не оправдывается особыми обстоятельствами, гра-

ницей служит срединная линия, каждая точка которой равно отстоит от 

ближайших точек тех исходных линий, от которых отмеряется ширина 

территориального моря каждого из этих государств». 

Исходя из этого, Туркменистан считал и считает неприемлемым 

осуществление каких-либо односторонних действий на Каспии без за-

ключения соглашений между соответствующими прикаспийскими госу-

дарствами, определяющих их юрисдикцию в отношении конкретных 

участков морского дна. Это в полной мере относится и к проведению 

нефтяных работ на месторождениях, расположенных в Каспийском мо-

ре. 
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Во-вторых, делимитация дна и недр Каспия должна осуществляться 

на основе срединной линии. В этой связи необходимо подчеркнуть, что в 

международном праве существует общепризнанная методика построе-

ния такой линии, основанная на принципе равного удаления ее точек от 

базовых береговых исходных линий. При этом, как показывает мировая 

практика, срединная линия определяется с учетом так называемых 

«особых обстоятельств», которые связаны с крайне неординарной гео-

графической конфигурацией берегов (резко выступающие в море участ-

ки суши либо острова, не связанные исторически с сушей). Именно 

«особые обстоятельства» негативно влияют на реализацию принципа 

справедливости при разграничении морских границ, который закреплен 

в Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. В частности, пункт 1 

статьи 74 Конвенции гласит: «Делимитация исключительной экономиче-

ской зоны между государствами с противолежащими и смежными побе-

режьями осуществляется путем соглашения на основе международного 

права, как это указывается в статье 38 Статута Международного суда, в 

целях достижения справедливого решения». Аналогичное положение 

закреплено в п.1 статьи 83 Конвенции о делимитации континентального 

шельфа между государствами с противолежащими и смежными побе-

режьями. 

Туркменистан твердо придерживается изложенной выше позиции 

при проведении переговоров по вопросам разграничения дна Каспия с 

соседними государствами. 
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СУЧАСНІ ЗАГРОЗИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 

МОРЕПЛАВСТВА 

Автор: Благодельський С.В., старший викладач, Національний універ-

ситет «Одеська морська академія», м. Одеса 

 

Наявність на морських суднах сучасних керуючих систем і широке 

використання на водних шляхах інформаційних систем і підсистем не 

забезпечує достатньої безпеки руху суден. Інформація, яка надходить на 

судно не завжди відповідає встановленим для неї вимогам і досить час-

то використовується з порушенням правил, відкрита для несанкціонова-

ного доступу, стає надбанням конкуруючих компаній, терористів і морсь-

ких піратів. 

Основними чинниками для виникнення зовнішніх загроз у сфері 

морської безпеки України є: 

 збільшення технологічного відриву провідних держав миру від 

України і їх протидія створенню конкурентоздатних українських 

технологій у морській транспортній сфері. 

 активізація діяльності транснаціональної організованої злочин-

ності, а також зарубіжних  терористичних організацій; 

 діяльність іноземних політичних, економічних, релігійних, війсь-

кових, розвідувальних і  транспортних структур, направлених 

проти інтересів України в морській сфері [1].  

Основним спектром загроз інформаційній безпеці на морському 

транспорті сучасної держави є протиправні дії зловмисників, націлені на: 

- організацію терористичних акцій; 

- несанкціоноване втручання у функціонування засобів зв’язку вод-

ного транспорту; 

- кримінальні дії проти пасажирів; 

- кримінальні дії проти вантажів.  
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Головною метою зловмисників при їх атаках на інформаційні ресу-

рси морських суден є їхні навігаційно-інформаційні системи та системи 

оперативного морського зв’язку. Для їх захисту використовують апробо-

вані на практиці стандартні заходи: криптографічне кодування, політику 

паролів, електронний цифровий підпис тощо. Для захисту офіційних век-

торних карт Міжнародною гідрографічною організацією (МГО, в англомо-

вній літературі – International Hydrographic Organization, IHO) розроблено 

спеціальний стандарт S63 «IHO Data Protection Scheme», яки визначає 

перелік заходів з метою: 

- попередження несанкціонованого копіювання електронних навіга-

ційних карт; 

- обмеження доступу тільки до тих карт колекції, на які користува-

чем отримано доступ; 

- забезпечення гарантії того, що електронні навігаційні карти на-

дійшли з уповноваженого джерела. 

Аналіз показує, що за останні роки до переліку вже добре відомих 

технологій злочинного втручання у засоби зв’язку (несанкціонований до-

ступ до інформації, блокування доступу тощо) додались ще три нових 

види загроз для інформаційних ресурсів, що використовуються на вод-

ному транспорті: 

- несанкціонований доступ до каналів супутникового обміну між су-

дном та офісом його керування з метою отримання оперативної інфор-

мації про технічний стан та завдання судна чи іншого рухомого об’єкту; 

- викривлення навігаційних GPS-даних, які отримуються судном чи 

іншим рухомим об’єктом, з метою направлення його руху по хибній трає-

кторії; 
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- несанкціонований доступ до супутникового каналу оперативного 

керування судном чи іншим рухомим об’єктом з метою його викрадення 

або знищення. 

Програма «SkyGrabber» була розроблена як засіб «супутникового 

рибальства», щоб перехоплювати музику, фотографії, відео й інший кон-

тент, який несанкціоновані користувачі «зкачують» з Інтернету [2]. На 

сьогодні програма працює тільки з незашифрованими даними, які пере-

даються через VPN-з'єднання [3]). 

Як приклад, за допомогою комплекту апаратури у складі ноутбуку, 

невеликої антени і «GPS-спуфера», зібраного за 3000 доларів, дослідни-

ки під керівництвом Тодда Хамфрі змогли перехопити керування яхтою 

класу люкс «White Rose of Drachs» довжиною 65 метрів і вартістю $80 

млн, яка перебувала в Середземному морі [4]. 

Дослідження правової природи загроз інформаційній безпеці море-

плавства через їх зміст та класифікацію дає змогу покращити механізм 

державного забезпечення інформаційної безпеки мореплавства; на за-

конодавчому рівні розмежувати різні види загроз інформаційної безпеці 

мореплавства. 
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УДК 347.791 

ПРАВОВІ ОСНОВИ КОНТРОЛЮ ДЕРЖАВИ ПОРТУ ЗА ТЕХНІЧНИМ 

СТАНОМ СУДНА 

Автор: Цвєтков К.О., студент IV курсу спеціальності «Право», Націо-

нальний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. 

Миколаїв 

 

Інститут контролю суден від імені держави порту — порівняно нове 

явище у практиці світового судноплавства, спрямоване на підвищення 

рівня охорони людського життя на морі та ефективності захисту навко-

лишнього середовища від забруднення. Він виник на початку 1980-х 

років, і в наш час, будучи вже досить поширеним, набуває все більш гло-

бальний характер [1]. 

Основна причина розвитку системи контролю держави порту поля-

гає в тому, що прибережні держави втратили віру в те, що держава пра-

пора належним чином виконає свої зобов’язання в питаннях технічного 

нагляду за суднами та комплектуванням екіпажу. Як зазначав Генераль-

ний секретар ІМО у своєму посланні з нагоди Всесвітнього Дня моря 

1993 р., контроль держави порту виник як другий рубіж лінії оборони, як 

реакція на неналежне виконання своїх зобов’язань державою прапора 

судна. Здійснюючи такий контроль, держава порту також прагне за-

побігти небажаних інцидентів з серйозними наслідками, які можуть ста-

http://www.securitylab.ru/
http://www.securitylab.ru/
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тися у його узбережжя. Тому контроль держави порту в сфері забезпе-

чення безпеки мореплавства і запобігання забруднення морського сере-

довища здійснюється державами, з одного боку, в силу їх права, що вип-

ливає із суверенітету, поширюється на акваторії морських портів, а також 

в силу обов’язків, що містяться у цілому ряді джерел міжнародного 

морського права.  

Зокрема, до таких джерел належать Міжнародна конвенція про ван-

тажну марку 1966 р., Міжнародна конвенція по запобіганню забруднення 

моря із суден 1973 р., Міжнародна конвенція з охорони людського життя 

на морі 1974 р., Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування 

моряків та несення вахти 1978 р., Резолюція Асамблеї ІМО А. 

787(Х1Х)від 23 листопада 1995 р. «Процедури контролю суден держа-

вою порту» тощо. 

Практично всі міжнародні конвенції, спрямовані на забезпечення 

безпеки мореплавства та запобігання забрудненню морського середо-

вища, передбачають правила, згідно з якими контроль держави порту в 

основному повинен зводитися лише до перевірки наявності на судні 

відповідних документів, вимога наявності яких висуваються цими кон-

венціями. Однак якщо є достатні (явні) підстави вважати, що дані, зазна-

чені в цих свідченнях, не відповідають фактичному стану судна або 

кваліфікації суднового екіпажу, інспектор може прийняти рішення про 

більш детальної перевірки судна і його екіпажу. При цьому, що може бу-

ти детальними (явними) підставами у конвенціях, як правило, не пояс-

нюється. 

Якщо в процесі більш детальної перевірки на судні будуть виявлені 

серйозні недоліки, інспектор контролю держави порту може прийняти 

рішення про затримання судна. При прийнятті такого рішення він пови-

нен слідувати правилам керівництва щодо затримання суден, що 

міститься в додатку 1 Процедур контролю суден державою порту. У 



 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ -  2017 

ІХ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

  
 

165 

відповідності з правилами, що містяться в цьому посібнику, інспектор 

контролю держави порту в першу чергу зобов’язаний оцінити, чи достат-

ньо серйозні виявленні на судні недоліки для його затримання, а також 

чи здатне судно і його екіпаж протягом всього майбутнього рейсу 

відповідати вимогам. 

Остаточне рішення про затримання судна інспектор контролю дер-

жави порту може прийняти як по одному, так і по найбільш суттєвому 

фактору. Наприклад фактор невідповідність судна вимогам конвенції, 

або за сукупністю менш значущих фактів. При цьому одні і ті ж факти в 

одних випадках можуть розцінюватися як достатні для затримання, а ін-

ших їх наявність слід розглядати лише як основа - для більш детальної 

перевірки судна, а не його затримання. Так, відсутність на судні дійсних 

свідоцтв (сертифікатів), вимога про наявність яких висувається конвен-

ціями, направленні на забезпечення безпеки мореплавства та запобіган-

ня забрудненню морського середовища, для держав — учасників цих 

конвенцій може бути підставою для затримання таких суден. 

Однак оскільки судна, які плавають під прапором держав, які не є 

учасниками конвенції, які не мають права на такі свідоцтва (сертифікати), 

то відсутність їх не повинна сама по собі бути причиною затримання цих 

суден. В той же час, щоб таким суднам не створювались більш сприят-

ливі умови для їх виходу в море, має висуватися вимога про 

відповідність цих суден нормам і критеріям, встановлених процедурами 

контролю суден державою порту. 
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УДК 347.79 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МОРСКОЙ ОТРАСЛИ В 

ТУРКМЕНИСТАНЕ 

Автор: Курбангелдиев Б.А., студент IV курса специальности «Право», 

Национальный университет кораблестроения имени адмирала Мака-

рова, г. Николаев 

 

На сегодняшний день к приоритетным задачам, которые стоят перед 

и перед Украиной, и Туркменистаном, относится обеспечение партнер-

ства между нашими странами. Важную роль играет транспортная ин-

фраструктура, которая позволяет развивать торговые контакты. Хотя у 

Украины и Туркменистана нет общих сухопутных границ, а также и непо-

средственных морских, перевозки морским транспортом через Каспий-

ское море являются частью транспортных путей (коридоров), чрезвы-

чайно важных для торговли между Востоком и Западом.  В этом аспекте 

целесообразно рассмотрение развития морской отрасли в Туркмени-

стане. 

Государственная служба морского и речного транспорта Туркмени-

стана является одним из элементов транспортной системы Туркмени-

стана, в которую также входят такие основные предприятия, как, Турк-

менбашинский Международный морской порт и Производственное объ-

единения «Деряёллары», оказывающих услуги перевозок морским и 

речным транспортом. 

Государственная служба является органом государственного 

управления, осуществляющего комплексное руководство морским и 

http://www.studfiles.ru/preview/5154922/page:17
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речным транспортом, морскими и речными портами Туркменистана, 

надзор за судоходством на внутренних водных путях и водоемах Турк-

менистана и прибрежным мореплаванием. 

Основные задачи сводятся к тому, что Государственная служба 

морского и речного транспорта Туркменистана осуществляет реализа-

циюю государственной политики в области морских и речных перевозок, 

выполнение государственных заданий по перевозке грузов и пассажиров 

как во внутренних водных путях так и в международных линиях, выпол-

нение мероприятий по комплексному развитию флота, морских торговых 

портов, речных пристаней, предприятий судоремонта и судостроения и 

т.д. 

Хотя Туркменистан – так же, как и Азербайджан и Казахстан – не ра-

тифицировал «Конвенцию ООН по морскому праву», в стране в качестве 

внутреннего законодательства принят закон о морском транспорте, опи-

рающийся на цели и дух конвенции ООН [2, с. 443]. Правительство 

Туркменистана рассматривает вопрос о формировании многостороннего 

консенсуса в отношении морских перевозок и навигации на Каспии важ-

ной темой, касающейся правовых проблем Каспийского моря. Прави-

тельство Туркменистана уже заключило с Россией и Азербайджаном 

двухсторонние соглашения о железнодорожно-паромном сообщении. С 

Ираном аналогичного двухстороннего соглашения Туркменистан пока не 

имеет. 

Расположенный на восточном побережье Каспийского моря порт 

Туркменбаши является единственным международным торговым портом 

Туркменистана. Порт расположен в спокойном внутреннем заливе, от-

деленном от моря песчаными косами. С открытым морем порт соединен 

навигационным подходным каналом длиной около 20 км. Порт Туркмен-

баши и находящийся по другую сторону моря порт Баку расположены на 

линии самого короткого в широтном направлении маршрута через Кас-
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пий, являясь ключевыми пунктами коридора Восток-Запад, соединяюще-

го Европу, Кавказ и Центральную Азию. Будучи соединен с сетью же-

лезных дорог, по которым грузы доставляются во внутриматериковые 

страны Центральной Азии, порт Туркменбаши является «воротами» 

центрально-азиатского региона. Через порт осуществляются маги-

стральные морские грузоперевозки, имеющие важное региональное и 

международное значение [3]. 

Туркменбашинский Международный морской порт, является «Мор-

скими воротами» соединяющий Европу с Азией, геополитически выгодно 

расположен на перекрестке транспортировки грузов из Европы в Азию и 

из Азии в Европу. С развитием международного транспортного коридора 

ТРАСЕКА (Транспортные коридор Европа - Кавказ - Азия) возможности 

транспортировки морским транспортом и привлекательность порта 

Туркменбаши увеличилась. С целью реализации политики государства 

началась полномасштабная реализация национальных проектов в обла-

сти развития морского порта Туркменбаши в связи с увеличением роли 

морского транспорта в международных перевозках, усовершенствования 

морского транспорта Туркменистана путем создания конкурентоспособ-

ного морского торгового флота. 

Владельцем порта Туркменбаши является Управление Туркменских 

морских и речных путей (УМРП), которое осуществляет административ-

ное и хозяйственное управление работой порта. УМРП является финан-

сово независимым государственным предприятием. УМРП управляет 

основными государственными портами, непосредственно занимается 

погрузочно-разгрузочным обслуживание, а также является единственной 

в Туркменистане судоходной компанией. 

Порт Туркменбаши является ключевым пунктом на пути в целый ряд 

стран Средней Азии и обратно, а также на стратегическом транспортном 

маршруте ТРАСЕКА и последнем участке Транскаспийской железной 
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дороги. Порт связан с сетями железных и автомобильных дорог, обеспе-

чивающих сообщение с основными районами страны. 

В связи с возрастающим значением маршрута Европа-Кавказ-

Средняя Азия роль Туркменбашинского морского порта существенно 

возросла, что привело к активному развитию сектора морских перевозок. 

Поэтому намечено построить на территории порта дополнительные при-

чалы, создать судоремонтное предприятие и логистический центр. Так-

же будут дополнительно приобретены танкеры, паромы типа Ro-Pax, 

пассажирские суда. Порт Туркменбаши планирует быть крупнейшим 

портом на Каспии [4].  

Таким образом, морские торговые порты являются составной ча-

стью транспортной и производственной инфраструктуры любого госу-

дарства, учитывая их расположение на направлениях международных 

транспортных путей. От уровня эффективности функционирования пор-

тов, технологического и технического оснащения, степени соответствия 

системы управления и развития инфраструктуры современным между-

народным требованиям зависит конкурентоспособность транспортного 

комплекса на мировом рынке. Безусловно, создание современного кон-

курентоспособного морского торгового флота, соответствующего меж-

дународным стандартам, призвано повысить роль Туркменистана в 

международных перевозках. 
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Автори: Ломакіна О.А., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедри 

морського та господарського права, Національний університет кораб-

лебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв;  

Дубинський О.Ю., канд. юрид. наук, доцент, декан факультету 

морського права, Національний університет кораблебудування імені 

адмірала Макарова, м. Миколаїв 

 

Ще у 2013 році вступив в силу Закон України «Про морські порти 

України» і було створене підприємство «Адміністрація морських портів 

України». Але до сьогоднішнього дня питання створення підприємства, а 

головне, право розпорядження об’єктами портової інфраструктури зали-

шається актуальним. 

Згідно статті 15 Закону України «Про морські порти України», осно-

вною метою створення адміністрації морських портів України є створен-

ня та забезпечення ефективного використання державного майна, пере-

даного їй в господарське відання, в тому числі модернізації, ремонту, ре-

конструкції та будівництва гідротехнічних споруд, інших об’єктів портової 

інфраструктури, розташованих в межах території та акваторії морського 

порту. 
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Одним із найбільших очікувань приватних інвесторів після вступу в 

силу закону «Про морські порти України» було зняття законодавчих об-

межень на використання причалів, і формально новий закон виправдав 

такі очікування: після його прийняття причали можна використовувати на 

підставі договорів концесії, оренди або спільної діяльності.  

Розглянемо правові моделі, на підставі яких стивідорні компанії 

отримують права на користування об’єктами портової інфраструктури від 

адміністрації морських портів України. 

Для приватних стивідорів, які не мали змоги побудувати об’єкти за 

власний рахунок та оформити на них право власності, існують наступні 

варіанти отримання доступу до причалу в морському порту для перевал-

ки вантажів: 1) концесія, 2) оренда 3) сервітут, 4) спільна діяльність; 5) 

договір про спільне використання майна та 6) договору про надання пос-

луги по забезпеченню доступу портового оператора до причалу. 

Після вступу в силу Закону, на практиці за основу було взято дого-

вір сервітуту, не зважаючи на те, що він не є характерним для такого ро-

ду правовідносин. Багато стивідорів принципово не сприймають роботи 

на підставі договору сервітуту. Як правило, це компанії, які користуються 

послугами міжнародних аудиторів. В очах іноземних контролерів, серві-

тут виглядає недостатньо переконливою формою для інвестицій або 

внесення плати за використання причалів. Те, що договір сервітуту не є 

оптимальним, визнали і в АМПУ. Представники АМПУ заявляли, що сер-

вітут є тимчасовою формою і що в адміністрації працюють над перехо-

дом до більш цивілізованих підстав для використання причалів. 

Такою підставою, з точки зору АМПУ, стало запровадження послуги 

по забезпеченню доступу до причалу. 

Законом (ст. 21) запроваджено державну монополію на «спецпос-

луги», перелік яких визначає Уряд. Перелік спецпослуг доповнений но-
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вою послугою «доступ до причалів» згідно постанови Уряду № 483 від 

07.07.2015. 

Для забезпечення рівних умов роботи в морських портах, Міністер-

ство інфраструктури України у грудні 2015 року видало наказ про за-

твердження тарифів на послуги по забезпеченню доступу портового 

оператора до причалів, які знаходяться в господарському віданні адміні-

страції морських портів України (Наказ № 541 від 18.12.2015 р.). 

Згідно цього наказу, стивідорна компанія при перевалці свого ван-

тажу через державний причал повинна заплатити за кожну тонну залеж-

но від виду вантажу. Наприклад, за перевалку 1 т зернових вантажів 

держава отримає 0,45$, нафтових вантажів 2 $/т, соняшникової олії – 

0,59$/т, металу – 0,39$/т. 

Запровадження спецпослуги можна розглядати з двох сторін. З од-

нієї — це додаткові доходи для держави, а з іншої, відповідно, – додат-

кові витрати при перевалці вантажів для приватного бізнесу.  

Незважаючи на те, що спецпослуга і нові тарифи були запровадже-

ні ще з 01 cічня 2016 року, але стивідори мають ряд питань і до розмірів 

тарифів, і до їх структури, і до одиниць виміру. 

Неоднозначним є бачення правової природи договору про надання 

послуги по забезпеченню доступу портового оператора до причалу. Пра-

вова природа «послуги» не відповідає фактичним відносинам сторін. 

Аналогів договору про доступ до причалів в іноземних портах не існує. 

Термін дії договору значно коротший ніж для договорів оренди нерухо-

мого майна. 

Не зважаючи на те, що договір оренди передбачений для користу-

вання об’єктами портової інфраструктури Законом України «Про морські 

порти України», але фактично це право не реалізоване. Всі стивідорні 

компанії Одеського порту та майже всі Миколаївського торгового морсь-
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кого порту працюють на підставі договорів про забезпечення доступу по-

ртового оператора до причалу. 

Право оренди реалізується Міністерством інфраструктури в держа-

вних портах вибірково, частіше зустрічаються договори оренди між при-

ватними портами та стивідорними компаніями. 

Тарифи на спецпослугу не поширюються на причали, передані 

Адміністрацією морських портів України в оренду, концесію чи спільну 

діяльність, тому більшість стивідорних компаній віддала би перевагу до-

говору оренди, але Міністерство інфраструктури відмовляє в укладенні 

таких договорів, причому мова йде про компанії, які технологічно 

прив’язані до конкретних причалів ефективно працюють і збільшують 

свій вантажообіг протягом останніх років. 

Згідно з офіційною позицією Мінінфраструктури, блокування оренди 

викликане тим, що вона нібито для держави неефективна. У зв'язку з 

цим перевагу віддано іншій формі державно-приватного партнерства — 

концесії, з метою залучення крупних компаній як потенційних інвесторів. 

Однак нинішній закон про концесію недосконалий, у зв'язку з чим для 

впровадження концесійного механізму в портах слід ухвалити новий за-

кон. 

Діючий закон про концесію справді застарів і містить ряд недоліків. 

Зокрема, неадекватно складну процедуру, яка передбачає проходження 

через чотири міністерства й Кабмін. І її ще ніхто ніколи не проходив. Од-

нак для усунення ключових проблем достатньо внести зміни до чинного 

законодавства, що набагато простіше та швидше, ніж розробляти новий 

закон. 

Крім цього, перешкодою на шляху реалізації концесійних інвест-

проектів у портах, є не тільки недосконала законодавча база, а й ба-

нальний конфлікт інтересів. При концесії всі 100% платежів ідуть до 
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держбюджету. Зазначений конфлікт інтересів проявляється при викори-

станні причалів. 

Адміністрацію морських портів (як балансоутримувача причалів) не 

влаштовує ні 30% орендної плати, ні тим більше «нуль» від концесійного 

платежу, який у повному обсязі надходить до держбюджету. Тому для 

АМПУ сьогодні вигідніше використовувати договори про надання спец-

послуги із забезпечення доступу портових операторів до причалів (вона 

впроваджена з 1 січня 2016 р.), тому що 100% оплати надходять на її 

рахунки. При цьому, договір на спецпослугу, який прямо укладає АМПУ в 

жодному порту світу, як зазначалося вище, не застосовується. А тому в 

очах іноземних інвесторів є абсолютно незрозумілим і ненадійним ме-

ханізмом співпраці. 

Література: 

1. Мельников Н., Перепелица А. 

http://interlegal.com.ua/ru/publikacii/dostup_i_sovmestnoe_ispolzovanie_pric

halov_v_portu/ 

2. Наказ №541 Про затвердження Тарифів на послуги із забез-

печення доступу портового оператора до причалу, що перебуває у гос-

подарському віданні адміністрації морських портів України від 18.12.2015 

р. 

3. Закон України «Про морські порти України» від 17.05.2012 № 

4709-VI 

4. Волков А. Договори про доступ до причалів як альтернатива 

сервітутам: що гірше?//Круглий стіл Відділення АПУ в Одеській області 

м. Одеса 12 лютого 2016 року 

5. Кіфак О. Портова блокада: ні - оренді, ні – концесії, ні – прива-

тизації // https://dt.ua/promyshliennost/portova-blokada-ni-orendi-ni-

koncesiyi-ni-privatizaciyi-_.html 

 



 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ -  2017 

ІХ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

  
 

175 

УДК 347.79 

TENDENCIES OF SIMPLIFICATION OF THE FORMALITIES AND 
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PORT 
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In 1965, IMO developed the Convention on Facilitation of International 

Maritime Traffic (FAL Convention). 1967 the document came into force. The 

adoption of the Convention was due to the pace of development of interna-

tional shipping and the increasing number of formalities that should have 

been observed by the vessel in the ports of the call. It was decided to mini-

mize the number of formalities and simplify a number of procedures relating 

to the arrival, stay, departure of vessels. In 2010, the IMO Immigration Facili-

tation Committee approved an explanatory guide to the convention with a 

number of guidance and interpretations of the text itself and its annexes. The 

provisions of this Convention do not apply to warships and yachts. The con-

vention contains standards and recommended practice.  

The Contracting Governments undertake to co-operate in securing the 

highest practicable degree of uniformity in formalities, documentary require-

ments and procedures in all matters in which such uniformity will facilitate and 

improve international maritime traffic and keep to a minimum any alterations 

in formalities, documentary requirements and procedures necessary to meet 

special requirements of a domestic nature. [1] 

In order to apply the principles of unrestricted access to international 

maritime markets and approximation of Ukrainian legislation, technical and 
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other norms in the field of international maritime transport to the relevant 

norms of the EU, the Ministry of Infrastructure of Ukraine approved the rele-

vant departmental plan in the field of sea and river transport, which provides 

for the implementation of measures to simplify the procedures of international 

trade in shipping, including the introduction of «The Single Window» technol-

ogy at the national level. [2;3] In accordance with paragraph 8 of Part 1 of the 

Law of Ukraine «On Ukrainian Sea Ports», information systems are the ob-

jects of the port infrastructure. ESPC (electronically system of Port Communi-

ty)  is an organizational and technical system, main purpose is to provide 

(with the help of technical and software tools) port control facilities and their 

ability to use (accumulate, verify, process, store and transmit) information and 

documents in electronic form for the implementation of immigration, customs 

and other types of control and registration of goods and vehicles. [4] This 

procedure applies to ships calling at Ukrainian sea ports while performing 

their procedures of arrival/departure formalities, granting permission to leave 

ships from a seaport and other formalities. 

The implementation of ESPC is part of the Ministry’s strategy to simplify 

bureaucratic procedures in ports, which is designed to reduce ship handling 

time at the port. The use of ESPC in the agency's work involves the prior re-

ceipt by the controlling authorities of the required information for the vessel to 

enter the port of information electronically. A ship that has received in ad-

vance a "green light" of immigration control, doctors, customs officers, etc., 

may immediately begin loading operations at the berth. According to a re-

search conducted in the Mykolaiv Sea Port at the grain terminal Bunge, the 

speed of registration of the arrival and departure of the vessel increased by 

10 times from an hour and a half to 15 minutes. At the same time, the number 

of vessels which were subject to control was only 9% for customs control, 

11% doctors, 3% veterinary control, 5% phytosanitary, 0% environmental 

control. In turn, the average time after the completion of mooring operations 
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before the commencement of cargo operations was about 1-2 hours, depend-

ing on the vessel readiness , and not the bureaucratic delays of the local port 

authorities. [5] Also, representatives of agency and forwarding companies 

noted a sharp decrease of inspections carried out by the anti-smuggling de-

partment, by the Customs Office, the state eco-inspection and other regulato-

ry authorities in the territory of the Mykolaiv sea port. In the future, the devel-

opment of an electronic document-treatment, reduction of the indicators of the 

release of control services for inspection of the vessel, reduction of forms for 

filling by foreign ships' captains and further introduction of ESPC into the 

ports of Ukraine. Results of test and constant operation of various profiles 

ESPC modules in Ukrainian seaports have confirmed that the gradual intro-

duction of electronic data exchange between participants of the port 

The community is a real and effective tool for implementing the work on 

implementing UNECE recommendations 4-40. [6] 
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Козирєв Є.О., студент ІІІ курсу спеціальності «Право», Національний 

університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв 

 

Бажання України співпрацювати з ЄС було висловлено Президен-

том України Леонідом Кравчуком 14 червня 1994р. в Люксембурзі під час 

підписання Угоди про партнерство та співробітництво між Україною і ЄС. 

Дату підписання даної угоди можна умовно вважати завершенням почат-

кового етапу становлення відносин між Україною і ЄС, протягом якого ві-

дбулося визнання незалежності української держави з боку ЄС і країн її 

членів [1]. 

Другий етап співробітництва між Україною і ЄС завершився прийн-

яттям на Європейській в Гельсінкі Спільної стратегії ЄС щодо України (10 

грудня 1999р.). Під час цього періоду (друга половина 90х років) відбули-

ся події, які стали етапними у процесі зближення України і ЄС. Серед них 

http://tfig.unece.org/RUS/contents/recommendation-4.htm
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- ратифікація і початок імплементації Угоди про співробітництво і парт-

нерство України з ЄС; набуття Україною членства у Раді Європи й 

ОБСЄ; членство в програмі "Партнерство заради миру"; підписання у 

Мадриді в липні 1997р. Хартії про особливе партнерство України з 

НАТО; ратифікація Україною Європейської конвенції з прав людини; по-

чаток переговорів щодо вступу України до СОТ. Під час саміту "ЄС у 

Флоренції (липень 1996р.) Україна була визнана країною з перехідною 

економікою. Політичним сигналом підтримки України з боку ЄС був План 

дій, прийнятий Радою ЄС 6 грудня 1996р., який визначив напрямки взає-

модії України з ЄС і окреслив шляхи сприяння її розвитку.  

Співробітництво України і ЄС було проголошено ключовим зовніш-

ньополітичним пріоритетом в інавгураційній промові Президента Леоніда 

Кучми (листопад 1999р.) і визначена в урядовій програмі (початок 

2000р.) стратегічною метою держави. Саме ці дати можна вважати поча-

тком нового етапу розвитку відносин України і ЄС - зміст якого полягає в 

матеріалізації гасла руху до Європи [2]. 

Правовою основою відносин між Україною та ЄС є Угода про парт-

нерство та співробітництво (УПС) від 16 червня 1994 р. (набула чинності 

1 березня 1998 р.), яка започаткувала співробітництво з широкого кола 

політичних, торговельно-економічних та гуманітарних питань [3]. 

Партнерський діалог Україна-ЄС розвивався під час проведення 

щорічних засідань Саміту Україна-ЄС за участю Президента України; 

Ради з питань співробітництва за участю Прем'єр-міністра України; Комі-

тету з питань співробітництва; Комітету парламентського співробітницт-

ва; регулярних консультацій Україна-Трійка ЄС, постійних експертних 

консультацій.  

Співробітництво між нашою країною та Європейським Союзом та-

кож ґрунтується на Плані дій Україна – ЄС у сфері юстиції, свободи та 

безпеки, затвердженому 18 червня 2007 року у Люксембурзі на засіданні 



 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ -  2017 

ІХ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

  
 

180 

Ради з питань співробітництва між Україною та ЄС. На виконання цього 

Плану були укладені Угода про реадмісію осіб, ратифіковану Законом 

України від 15 січня 2008 року, Угода про спрощення оформлення віз, 

ратифікована Законом України від 15 січня 2008 року (зі змінами від 23 

липня 2012 року, які внесені згідно з Угодою, яку ратифіковано Законом 

від 22 березня 2013 року); Угода між Україною та Європейським поліцей-

ським офісом про стратегічне співробітництво. 8 грудня 2011 року була 

парафована угода про співробітництво з Євро Юстом [7].   

Наступним значним кроком у розвитку відносин між Україною та ЄС 

стало схвалення 15 травня 2012 року на засіданні Ради з питань співро-

бітництва між Україною та ЄС Порядку денного асоціації Україна – ЄС. 

Метою цього документа було – підготувати та сприяти набуттю чинності 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.  

Система координації співробітництва між Україною та ЄС включає 

саміти Україна-ЄС на вищому політичному рівні та консультації на рівні 

профільних міністрів. За результатами XVI саміту ЄС – Україна від 25 

лютого 2013 року у Брюсселі була зроблена Спільна заява про те, що 

сторони налаштовані на підписання Угоди про асоціацію. Ця подія по-

винна була відбутися на саміті «Східне партнерство» у Вільнюсі у листо-

паді 2013 року. Для досягнення цієї мети в Україні був складений План 

першочергових заходів щодо інтеграції України до Європейського Союзу 

на 2013 рік, який був затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 13 лютого 2013 року [6]. Підписання Угоди про асоціацію у 

листопаді 2013 році не відбулось, що викликало значні політичні зрушен-

ня у нашій країні.  

Вступ до Європейського Союзу відбувається в кілька етапів, серед 

яких підписання Угоди про асоціацію є лише першим.  

Революція Гідності (листопад 2013 – лютий 2014) дала усім чітку 

відповідь про зовнішньо політичний вектор України – він європейський. 
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Це прагнення українського народу пов’язати своє майбутнє з Європейсь-

ким Союзом та жити за європейськими стандартами рівня життя і розви-

тку демократії.  

Ключовими подіями 2014 року стали підписання політичної частини 

Угоди 21 березня 2014 р., а 27 червня 2014 р. — економічної частини 

Угоди про Асоціацію (Поглиблена та всеохоплююча угода про вільну тор-

гівлю – ПВУВТ).  

У 2016 році можна відокремити два основних аспекти взаємин 

України та Євросоюзу: початок реалізації угоди про зону вільної торгівлі 

та можлива лібералізація візового режиму Євросоюзом для громадян 

України. З 1 січня 2016 року ПВУВТ між Україною та ЄС почала діяти — 

це широкомасштабна за змістом торговельна угода, яка спрямована на 

зменшення та скасування тарифів, які застосовуються сторонами щодо 

товарів, лібералізацію доступу до ринку послуг, а також на приведення 

українських правил та регламентів, що стосуються бізнесу, у відповід-

ність правилам та регламентам ЄС. Подальше спрощення умов торгівлі 

України і ЄС та скасування ввізних мит відбуватиметься протягом насту-

пних десяти років. 

Ще одна важлива сторона відносин України та ЄС у 2016 році – це 

перспектива візової лібералізації - скасування частини віз для громадян 

України. 

6 квітня 2017 року Європарламент проголосував за введення безві-

зового режиму між Україною та ЄС. 

На засіданні 26 квітня 2017 року посли ЄС ухвалили "Постанову 

Європарламенту і Ради ЄС, що вносить зміни до регламенту про перелік 

третіх країн, чиї громадяни при перетині зовнішніх кордонів потребують 

віз, і країн, чиї громадяни звільняються від такої вимоги (Україна)" [8]. 

Далі «безвіз» для України має затвердити Рада ЄС. Це сталося 11 

травня 2017 року [9]. 
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Після цього документ повинні підписати президенти Європарламе-

нту і Ради ЄС. Це має відбутися 17 травня 2017 року. Через кілька днів 

після підписання постанову опублікують в Офіційному журналі Європей-

ського Союзу. Безвізовий режим для України запрацює на 20-й день піс-

ля публікації. Це відбулося 11 червня 2017 року з 00:00. Відтепер україн-

ці без віз зможуть відвідати майже всю Європу – за умови наявності біо-

метричного паспорта. Після впровадження безвізового режиму для укра-

їнців відкрились кордони 30 країн [10]. 

Отже процес співробітництва вимагає здійснення системних перет-

ворень у державі і суспільстві, а також суттєве поглиблення і розширен-

ня практичного співробітництва між Україною і Європейським Союзом у 

всіх магістральних напрямках. Разом з тим, безальтернативність підтри-

маного українським суспільством європейського вибору є найважливі-

шим внутрішньополітичним фактором інтенсифікації переговорного про-

цесу з ЄС та поглиблення інтеграційного співробітництва у визначених 

чинними домовленостями напрямах. 
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МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ З МОРСЬКИМ 

ПІРАТСТВОМ 

Автор: Куртій О.Ф., студент ІІІ курсу спеціальності «Право», Націо-

нальний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. 

Миколаїв 

 

Протягом останніх років проблема морського піратства біля узбе-

режжя Сомалі в Індійському океані та Аденській затоці перетворилась у 

справжню загрозу для міжнародного судноплавства.  

Ситуація, пов’язана зі стрімким зростанням піратства в районі Со-

малі, вимагає відповідного доктринального відображення в сучасному 

міжнародному праві, що і зумовлює необхідність подальших досліджень 

у цій сфері. Завдання роботи полягає у аналізові стану міжнародного-

правового регулювання боротьби з піратством та визначенню основних 

напрямків вирішення цієї проблеми. 

Що ж являє собою сучасне морське піратство? За метою та мето-

дами, які використовують морські злочинці, його можна умовно поділити 

на два види: «індонезійське» та «сомалійське». До першого відносяться 

звичайні банди, які озброєні холодною та вогнестрільною зброєю. Вико-

ристовуючи фактор раптовості, вони здійснюють напади на торговельні 

судна у відкритому морі або в акваторії портів. Як правило, «індонезій-

ські» пірати не посягають на захоплення самого судна та екіпажу, а об-

межуються лише судновою касою, цінними речами членів екіпажу та ін-

коли частиною вантажу. Другий вид - це угрупування, які озброєні круп-

http://www.pravda.com.ua/news/2017/09/1/7153753/
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нокаліберними кулеметами, автоматами і гранатометами; вони викори-

стовують сучасну супутникову навігацію і засоби зв’язку, володіють аге-

нтурною мережею, мають спільників у інших країнах. Якщо метою «ін-

донезійського» піратства є просто пограбування моряків, то «сомалійсь-

ке» пов’язане із захопленням судна та заручників і вимаганням викупу 

за них [5]. 

Є цілий ряд загальних чинників виникнення «сомалійського» пірат-

ства як соціального явища. Політична нестабільність, відсутність урядо-

вого контролю, складна економічна, соціальна і криміногенна обстанов-

ка у Сомалі стала основним джерелом піратства в цьому регіоні. Над-

звичайні прибутки, які пірати отримують від незаконних дій, лише підіг-

рівають їх апетити. Сприятливими для піратства є фізико-географічні 

умови в регіоні: велика довжина морського узбережжя Сомалі (2105 

морських миль або 3900 км), хороші погодні умови, тощо. Ситуація 

ускладнюється тим, що пірати нерідко діють з так званих суден-«маток», 

якими найчастіше є рибальські судна, що дозволяє їм здійснювати за-

хоплення суден за сотні миль від берега.  

До інших чинників, які сприяють піратству, слід віднести: відсут-

ність загальновизнаної ефективної договірно-правової бази з питань 

самооборони та захисту суден від озброєних нападів; низький рівень 

науково-технічного співробітництва держав у створенні єдиної системи 

протидії піратству в регіоні; відсутність єдиних підходів у здійсненні за-

ходів боротьби з актами піратства на міжнародному та державному рів-

нях; недостатньо ефективна участь міжнародних організацій у підтри-

манні правопорядку на морі, тощо. Окремо слід зазначити, що міжнаро-

дно-правова база з питань захисту торговельного мореплавства від ак-

тів піратства на морі не відповідає сучасним вимогам ефективної про-

тидії морським злочинцям.  
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Визнання суверенітету прибережних держав на внутрішні води і 

територіальне море означає, що піратськими можуть визначатися лише 

дії, які здійснюються за межами територіального моря, тобто на міжна-

родній території. Вперше це було закріплено у Конвенції ООН про відк-

рите море 1958 року (надалі - Конвенція 1958 р.). У відповідності з Кон-

венцією ООН по морському праву 1982 року (надалі - Конвенція 1982 р.) 

встановлені фундаментальні засади та норми, які регулюють питання 

боротьби з цим неправомірним злочином [5].  

Стаття 101 Конвенції ООН з морського права (1982 р.) визначає, 

що піратство полягає у таких діях: 

1) будь-які акти насильства або незаконного утримання, а також 

пограбування, вчинені в особистих цілях екіпажем або пасажирами при-

ватного судна чи приватного літака, і спрямовані: в екстериторіальних 

водах проти іншого судна або літака, або проти людей чи власності на 

борту такого судна або літака; проти судна, літака, людей або власності 

на території, що знаходиться поза юрисдикцією будь-якої держави; 

2) будь-який акт добровільної участі в діях судна або літака, якщо 

відомі факти, що роблять це судно або літак піратськими; 

3) будь-яке підбурювання до дії або навмисне сприяння діям, опи-

саним у пунктах (1) або (2). [4] 

           Останнім часом неодноразово висловлювалися пропозиції стосо-

вно необхідності озброєння екіпажів вогнепальною зброєю для відбиття 

атак піратів. Висловлюються думки, що це не є доцільним в сучасних 

умовах, адже вимагає спеціальної підготовки членів екіпажів, які є циві-

льними працівниками, може привести до жертв серед членів екіпажів 

під час піратських атак, тягне за собою ризики виникнення інцидентів зі 

зброєю на борту судна.[6] 

Таким чином, в Конвенціях 1958 року та 1982 року була закладена 

основа міжнародно-правового співробітництва для боротьби з піратст-
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вом у відкритому морі. Однак конкретного ефективного механізму реалі-

зації положень міжнародного права поки що не створено. Пірати певною 

мірою ніби знаходяться під дахом юридичного вакууму. Наприклад, 

стаття 110 Конвенції ООН 1982 року забороняє військовим кораблям ві-

дразу відкривати вогонь по особам, які схожі на піратів і вимагає спочат-

ку відправити оглядову команду і з’ясувати, чи дійсно вони є піратами. 

Якщо підозри виявляться необгрунтованими, то держава прапора війсь-

кового корабля повинна відшкодувати будь-які збитки, пов’язані з таким 

оглядом [див. 4].  

Аналіз стану злочинності на морі свідчить про те, що вона досягла 

безпрецедентних масштабів і становить реальну загрозу морському су-

дноплавству в цілому. Тому забезпечення безпеки судноплавства вима-

гає консолідації зусиль на міжнародному рівні, вироблення комплексу 

заходів для попередження тероризму. У короткостроковій перспективі 

вбачається необхідним посилити військово-морську присутність у регіо-

ні та забезпечити патрулювання вздовж так званих «безпечних коридо-

рів» основних морських шляхів. 

У довгостроковій перспективі необхідно створити ефективне між-

народно-правове поле для унеможливлення здійснення актів піратства. 

Піратство у східно- та західноафриканських водах перестало бути 

дрібним подразником - тепер це серйозна загроза торговельному суд-

ноплавству, а відтак - і економічній безпеці міжнародного співтоварист-

ва, життю і здоров’ю моряків. Радикальні зміни у міжнародному морсь-

кому праві та механізмах - це те, що міжнародна спільнота може проти-

ставити цій загрозі. 
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УДК 347.79 

МОРСЬКІ СИСТЕМИ ЗВ’ЯЗКУ ПІД ЧАС ЛИХА ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

БЕЗПЕКИ НА МОРІ 

Автор: Левчук А.Ю., студентка IV курсу спеціальності «Право», Націо-

нальний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. 

Миколаїв 

 

У світовому морському транспорті щорічно зазнають аварій понад 

8000 суден,  з них гине понад 200 одиниць. Безпосередньої небезпеки 

для життя під час аварії зазнають понад 6000 людей, з яких близько 2000 

гине. Найтяжча в історії мореплавства катастрофа пасажирського судна 

«Дона Пас» в районі Філіппін забрала 3132 життя. Тому дуже важливим є  

розвиток систем інформаційного обміну та  їх застосування на морсько-

му флоті з метою забезпечення пошуку і визначення координат суден, 

які потерпають. На сьогоднішній день є проблеми з цим навіть на фоні 

вдосконалення процесів та порядку отримання, обробки і передачі вчас-

ної, точної і достовірної інформації, особливо під час лиха та проведення 

аварійно-рятувальних робіт. 
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Компетенція щодо розв’язання проблем безпеки на морі і наданням 

допомоги суднам, що потерпають на морі, належить Міжнародної морсь-

кій організації (ІМО). ІМО в 1978 році розпочали впровадження Глобаль-

ної морської системи зв’язку під час лиха і для забезпечення безпеки 

мореплавства (ГМСЗБ).  

Сповіщення про лихо – це швидке і надійне передавання інформації 

суднам, що знаходяться поблизу від судна, яке потерпає, а також ряту-

вально-координацiйному центру (РКЦ). Останній через берегову радіос-

танцію або берегову наземну станцію системи ІНМАРСАТ передає її по-

шуково-рятувальним службам. Сповіщення про лихо має містити назву 

аварійного судна і координати аварії та, якщо це можливо, вид лиха й 

іншу інформацію, яка може бути корисною при проведенні пошуково-

рятувальної операції (ПРО). Засоби зв’язку при цьому мають забезпечи-

ти оповіщення про лихо незалежно від району плавання судна, у таких 

трьох напрямках: судно-берег, судно-судно і берег-судно. [3,c.10] 

Спеціальні норми щодо зв’язку під час лиха на морі містяться в Кон-

венції Міжнародного союзу електрозв'язку разом, яка укладена в Женеві 

22 грудня 1992 (Разом з «Визначенням деяких термінів, які використову-

ються в цієї конвенції і в адміністративних регламентах Міжнародного 

союзу електрозв'язку»). 

Дана Конвенція закріплює поняття електрозв'язку, що здійснюється 

за допомогою радіохвиль, розуміючи під останніми електромагнітні хвилі, 

які розповсюджуються у вільному просторі без штучного спрямовуючого 

середовища. Конвенція розрізняє радіохвилі на дві групи:  

- з частотами нижче 3000 ГГц;  

- з частотами вище 3000 ГГц, на які поширюється Конвенція тільки в 

частині вимог, встановлених пунктами 149-154.  
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Слід зазначити, що дана Конвенція є не першим міжнародно-

правовим актом, що визначає правове регулювання радіохвиль. Раніше 

її попередниками були:  

Міжнародна конвенція електрозв'язку (Мадрид, 1932 г.)  

Міжнародна конвенція електрозв'язку (Атлантік Сіті, 1947 г.);  

Міжнародна конвенція електрозв'язку (Буенос-Айрес, 1952 г.) ;  

Міжнародна конвенція електрозв'язку (Монтре, 1965 г.);  

        Міжнародна конвенція електрозв'язку (Наіробі, 1982 г.). [4 c.123] 

Регламент радіозв'язку разом з Резолюцією №2 щодо справедливо-

го використання на рівних правах усіма країнами геостаціонарної орбіти і 

смуг частот для служб космічного радіозв'язку та Резолюції №507 щодо 

укладення угод і складання відповідних планів для радіомовної супутни-

кової служби, які прийняті в Женеві 6 грудня 1979 р .  

Застосування Регламенту радіозв'язку (далі – Регламент) і супутніх 

йому документів в даний час передбачено Конвенцією Міжнародного со-

юзу електрозв'язку 1992 р.  

У розділі I Регламенту закріплені визначення окремих застосовува-

них в даній сфері термінів. Так, під електрозв'язком Регламент розуміє 

будь-яку передачу, випромінювання або прийом знаків, сигналів, пись-

мового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по 

дротових, радіо-, оптичних чи інших електро-магнітних системах, а під 

радіозв'язком традиційно для міжнародних актів – електрозв'язок, що 

здійснюється за допомогою радіохвиль .  

При цьому Регламент виділяє два види радіозв'язку: 

- наземний – будь-який радіозв'язок, що застосовується на планеті 

Земля, за винятком космічної радіозв'язку або радіоастрономії;  

- космічний – будь-яка радіозв'язок, для якого використовується одна 

або кілька космічних станцій, або відображають один або кілька супутни-

ків, або інші космічні об'єкти.  
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Також закріплює поняття радіоастрономії, тобто астрономії, засно-

ваної на прийомі радіохвиль космічного походження.  

До міжнародних актів, які регулюють порядок використання радіоз-

в'язку в частині своїх норм можна віднести вище згадану Конвенцію про 

Міжнародну організацію морського супутникового зв'язку (ІНМАРСАТ), 

яка укладена в Лондоні 3 вересня 1976 Конвенція про Міжнародну орга-

нізацію морського супутникового зв'язку (ІНМАРСАТ) (Разом з Процеду-

рою вирішення спорів, передбачених статтею 31 Конвенції та статтею 

XVI Експлуатаційної згоди.) 

Наприклад, цифровий вибірковий виклик є однією з основних підсис-

тем радіозв’язку в глобальній морській системі зв’язку у разі лиха та за-

безпечення безпеки.  

Цифровий вибірковий виклик (ЦВВ) – вид радіозв’язку, що викорис-

товує цифрові коди для передавання викликів і налагодження зв’язку у 

вигляді формалізованих повідомлень. Відповідно до норм регламенту 

радіозв’язку всім радіотелефонним передачам із  пріоритетом важливос-

ті повинен передувати відповідний цифровий вибірковий виклик. Проте 

на практиці процедури радіозв’язку з використанням ЦВВ постійно пору-

шуються як у випадках лиха, так і при зв’язку з іншими пріоритетами.  

Можна зробити висновок, що нині в морському радіозв’язку викорис-

товується голосова ідентифікація оператора передавальної станції знач-

ною мірою залежить від «людського чинника» і тому може бути відсут-

ньою взагалі, передана із затримкою або сприйнята з помилками, що в 

істотній мірі може позначитися на безпеці судноплавства, особливо в 

складних навігаційних умовах, що вимагають оперативних рішень в 

управлінні судном. Тому, як навігація, так і самі норми, закріплені зако-

нодавством повинні удосконалюватись. Слід відзначити інтенсивне 

впровадження сучасних навігаційних систем, зокрема, автоматичної іде-
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нтифікаційної системи суден (АІС) та електронної картографічної навіга-

ційної інформаційної системи (ЕКНІС).  

АІС є обов’язковою для встановлення на морські судна валовою міс-

ткістю 300 і більше регістрових тон, а ЕКНІС впроваджується поетапно і 

має стати обов’язковою в термін до 2018 року. Вже готові законопроекти 

з більш якісного електрозв’язку під час лиха. Зазначені системи самі по 

собі підвищують безпеку мореплавства, а також дають важливу для вах-

тового судноводія інформацію, яка може бути використана для встанов-

лення радіозв’язку під час лиха.[ 4 c. 186] 
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Секція 6 «Основи юридичної клінічної практики. Безоплатна 

правова допомога в Україні» 

 

УДК 340.1 

РОЛЬ ПАРА-ЮРИСТІВ В ФОРМУВАННІ СИСТЕМИ БЕЗОПЛАТНОЇ 

ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ 

Автор: Донець А.М., адвокат, м. Миколаїв 

 

На сьогоднішній день система безоплатної правової допомоги в 

Україні в цілому сформована. Проте все ще залишається необхідність 

заповнити прогалину в правовій допомозі селянам, які не мають жодних 

можливостей одержувати кваліфіковану юридичну допомогу, оскільки в 

місцевих сільських радах не передбачено посад юристів.  

Випускники юридичних факультетів університетів, як правило, 

прагнуть забезпечити свою подальшу зайнятість в великих містах, де 

вище попит і платоспроможність клієнтів. Відсутність ринку юридичних 

послуг, низька правова грамотність населення та бідність виступають 

факторами, ізолюючими сільське населення від правової системи дер-

жави і правосуддя.   

В зарубіжних країнах дане питання вирішується за рахунок вклю-

чення в діяльність з надання юридичних послуг осіб, які не мають фор-

мальної юридичної освіти, - пара-юристів.  

Пара-юрист - це особа, яка не має юридичної освіти, але пройшла 

короткострокові курси по сімейному та цивільному праву, має практичний 

досвід у вирішенні правових проблем достатній для надання компетент-

ної правової допомоги та ефективного захисту прав та інтересів малоза-

безпечених громадян в тих випадках, коли неможливо скористатися по-

слугами професійних адвокатів. 
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В компетенцію пара-юристів в зарубіжних країнах, як правило, вхо-

дить:   

 надання консультацій,  

 складання заяв і скарг, надсилання їх в компетентні органи,  

 співпраця з сільською, селищною та районною радою, 

 поширення правової інформації та літератури,  

 перенаправлення клієнтів до юристів в разі складності 

вирішення питання. 

Діяльність пара-юристів по суті являє собою соціальну допомогу 

населенню, в результаті якої правова допомога стає доступнішою, в то-

му числі і з матеріальної точки зору, що в умовах недостатньої фінансо-

вої забезпеченості населення в далеких районах набуває особливої 

важливості. Крім того, діяльність пара-юристів будучи в більшості випад-

ків посередницької між громадянами і відповідними державними органа-

ми та органами місцевого самоврядування, призводить до зближення їх 

один до одного, тож сприяє зведенню до мінімуму рівня конфліктності 

між ними. 

Таким чином, діяльність пара-юристів, будучи широко доступним 

способом захисту прав людини, дозволяє найменш захищеним групам 

населення, які потребують правової та соціальної підтримки, реалізувати 

і захистити свої права, встати на один рівень зі своїми більш благопо-

лучними співгромадянами. А позитивний ефект їх діяльності покликаний 

викликати довіру не тільки до пара-юристів, а й до відповідних органів 

публічної влади.   
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СУБ’ЄКТИ НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 

Автор: Владимирова В.І., канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри 

державно-правових дисциплін та адміністративного права, Централь-

ноукраїнського державного педагогічного університету імені Володи-

мира Винниченка, м. Кропивницький 

 

Євроінтеграційні процеси, які відбуваються в Україні, охоплюють всі 

сфери суспільного життя і актуалізують проблему підготовки фахівців 

нової генерації, здатних творчо вирішувати поставлені завдання та ефе-

ктивно діяти в практичних ситуаціях. Тому у ході підготовки юристів 

необхідно поєднувати широкий діапазон теоретичних знань з практичним 
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застосуванням. Розв’язання проблеми співвідношення теоретичного і 

практичного компонентів в сучасній юридичній освіті належить юридич-

ним клінікам вищих навчальних закладів. 

Варто зазначити, що однією з особливостей юридичної освіти в єв-

ропейських країнах є створення в кожному університеті клініки правової 

допомоги, де студенти старших курсів під керівництвом колегії адвокатів 

навчаються вирішувати справи клієнтів. В Україні теж на базі вищих нав-

чальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців за напрямом «Пра-

во» створені юридичні клініки. Правова база та стандарти їх діяльності 

продовжують формуватися, але принципи їх діяльності є такими як і в 

європейських країнах та США. Гаслом їх є «Pro bono», що в перекладі з 

латинської мови означає « на благо», тобто надання безоплатної право-

вої допомоги. Важливим напрямком в діяльності юридичних клінік є 

надання безоплатної правової допомоги з усіх галузей права. 

Різні аспекти діяльності юридичних клінік розкривали в наукових 

розвідках такі вчені: А. Галай, Р. Гентош, В. Єлов, М. Дулеба, Р. Ка-

цавець, М. Лоджук, В. Молдаван, С. Молібога та інших. 

Цікавою є думка М. Дулеби щодо діяльності юридичних клінік, який 

зазначає, що юридичні клініки є об’єднаннями молодих правників та сту-

дентів вищих юридичних навчальних закладів, метою яких є згідно ч.1 

ст.59 Конституції України, сприяння реалізації конституційного принципу 

рівності громадян при захисті своїх прав, а саме – надання безоплатної 

правової допомоги малозабезпеченим верствам населення [1]. 

Як відомо, що одним із основних орієнтирів розвитку вітчизняної 

правової системи є пріоритет людської особистості, її прав і свобод, який 

знайшов своє відображення у ст. 3 Конституції України, яка визначає, що 

права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість 

діяльності держави та статтею 59 визначається, що кожен має право на 

правову допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога 
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надається безоплатно. Саме юридичні клініки, як форми практичного 

навчання, передбачають поєднання процесу практичної підготовки сту-

дентів і надання безоплатної правової допомоги певним категоріям 

населення, тобто виконують освітню та соціальну функції.  

Зупинимось на характеристиці цих функцій. До освітньої функції 

відносять поєднання юридичної науки з юридичною практикою для подо-

лання в навчальному процесі розриву між теоретичною юридичною 

освітою і юридичною практикою; формування правової культури; основ 

юридичної етики та професійної відповідальності;підвищення рівня про-

фесійної юридичної освіти; підтримка і проведення наукових досліджень 

у сфері юридичної освіти, тощо [2]. 

Сутність соціальної функції полягає у наданні кваліфікованої допо-

моги малозабезпеченим верствам населення;представлення інтересів 

особи,якій надається допомога, в органах державної влади, місцевого 

самоврядування, інших організаціях, суді;створення освітніх програм для 

окремих категорій малозабезпеченого населення; сприяння реалізації 

прав, свобод людини і громадянина; підвищення рівня правової культу-

ри;надання безоплатної правової допомоги та соціалізації студентів[2]. 

 Соціальна функція юридичної клініки має важливе значення в за-

хисті прав і охоронюваних законом інтересів людини і громадянина. Са-

ме соціальна функція обумовлена соціальним призначенням і поставле-

ними цілями та завданнями. Відомо, що соціальне призначення права 

формулюється з потреб суспільного розвитку та виражається в юридич-

ній формі. Відповідно до соціальних потреб суспільства створюються за-

кони, спрямовані на закріплення певних відносин, їх регулювання і охо-

рону. Прийнятий Закон України «Про безоплатну правову допомогу» ре-

гулює правовідносини у сфері надання безоплатної правової допомоги 

суб’єктам права. Згідно зі ст . 2 визначається порядок надання безоплат-

ної правової допомоги фізичним особам на благодійних засадах фізич-
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ними та юридичними особами, які займаються благодійною діяльністю 

самостійно або спільно з відповідними благодійними організаціями, ре-

гулюються відповідним законодавством і статутами цих організацій. Пра-

во на безоплатну правову надається всім без винятку громадянам Украї-

ни визначає ст.3 Закону. У сфері надання безоплатної правової допомо-

ги державна політика ґрунтується на наступних принципах: 

- верховенства права; 

- законності; 

- доступності безоплатної правової допомоги; 

- забезпечення якості безоплатної правової допомоги. 

Як суб’єкти надання безоплатної первинної правової допомоги, та-

ких принципів у своїй діяльності дотримуються і юридичні клініки вищих 

навчальних закладів, при наданні правової інформації клієн-

там,проведенні консультацій, роз’ясненні різних правових питань, скла-

данні документів як процесуального так і непроцесуального характеру, 

вирішенні юридичних справ клієнтів на законних підставах. Статтею 9 

Закону України « Про безоплатну правову допомогу» визначено, що 

суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги є адвока-

ти, підприємці, фірми, ВНЗ, юридичні клініки, професійні об’єднання. 

Отже, юридичні клініки вищих навчальних закладів виконують важ-

ливу і актуальну справу з практичної підготовки майбутніх юристів та 

правозахисту і правової освіти населення. 
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Глибокі соціально-економічні і політичні перетворення, що відбува-

ються в нашій країні торкнулися і сфери вищої юридичної освіти, системи 

надання безоплатної правової допомоги. Це призвело до посилення ува-

ги науковців щодо діяльності юридичних клінік. 

З метою підготовки висококваліфікованих фахівців з права та надан-

ня безоплатної правової допомоги малозабезпеченим верствам насе-

лення в Україні з 1995 року запроваджена юридична клінічна освіта, яка 

сприяє оволодінню майбутніми фахівцями – юристами практичними на-

вичками та вміннями [1, с. 9]. 

Дійсно, функціонування юридичних клінік при вищих навчальних за-

кладах юридичного спрямування, цілком виправдовує себе, оскільки з 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1798-19
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одного боку до них за безоплатною правовою допомогою звертається 

значна кількість малозабезпечених осіб, а з іншого випускники юридич-

них клінік, закінчивши навчання у вищому навчальному закладі, набува-

ють певний досвід професійної практичної діяльності, що дозволяє їм 

бути конкурентно спроможними на ринку праці. 

У цьому контексті, на нашу думку, є доцільним з'ясування змісту по-

нять «юридична клініка» та «юридична клінічна освіта». 

Клінічна юридична освіта деякою мірою компенсує недоліки системи 

вищої юридичної освіти. Система клініки акцентує увагу не на теоретич-

них здобутках юридичної науки, як на реально функціонуюче право. Ме-

тою клінічної юридичної освіти є набуття студентами практичних навиків 

у виявленні юридичних фактів та їх формалізації у вигляді процесуаль-

них доказів, складанні юридичних документів, наданні юридичних консу-

льтацій клієнтам шляхом їхнього консультування та вчинення певних 

юридично значимих дій на їхню користь на безоплатній основі. Разом з 

тим, не всі юридичні клініки практикують надання юридичної допомоги 

клієнтам, а акцентують увагу на симуляційних, імітаційних формах на-

буття студентами практичних навиків юриста.  Більшість юридичних клі-

нік в Україні виконують двоєдину функцію – навчають студентів практич-

ним навикам юриста та надають безоплатну (pro bono) юридичну допо-

могу соціально вразливим верствам населення. Тому важливим для клі-

нічної освіти є здобуття навиків практичної діяльності, які б дозволяли 

студентам визначати фактичну основу юридичної справи, здійснювати 

правовий аналіз законодавства та судової практики, формулювати пра-

вову позицію у справі, володіти навиками представництва у судах, орга-

нах державної влади і місцевого самоврядування тощо. 

Взагалі, термін «юридична клініка» походить від англійського «aw 

clinic». Крім того, англійське «clinic» має суттєво відмінне від українського 
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«клініка» лексичне значення і далеко не завжди ототожнюється із власне 

медичним закладом [2, с. 16]. 

Більшість дослідників визначають «юридичну клініку» як формуван-

ня у вигляді навчально-практичного центру, який створюється і функціо-

нує на базі вищого навчального закладу (ІІІ та ІV рівня акредитації, що 

здійснює підготовку спеціалістів за спеціальністю «Право»), за ініціати-

вою ВНЗ чи громадської організації у спільній діяльності з ВНЗ [2, с. 10].  

На думку А. Галая, юридична клініка – це особливий механізм спри-

яння якості юридичної освіти, що проявляється у створенні для студентів 

можливості під час навчання практикуватись в юридичній професії, вико-

нуючи аналітичну та безпосередньо правозахисну роботу [3, с. 4]. 

Розвитку юридичної клінічної освіти в Україні сприяло створення від-

повідної нормативно-правової бази. Чільне місце серед якої займає На-

каз міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типового по-

ложення 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 спеціальністю «Право», не-

залежно від форми власності і підпорядкування, і створюється як база 

для практичного навчання та проведення навчальної практики студентів 

старших курсів. 

Метою та основним завданням юридичних клiнiк є пiдвищення рiвня 

практичних знань, умiнь та навичок студентiв юридичних спецiальностей, 

забезпечення доступу представникiв соціально вразливих верств насе-

лення до правової допомоги, формування правової культури громадян, 

впровадження в навчальний процес елементiв практичної пiдготовки 

студентiв правникiв у сферi юридичних послуг [4]. 
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Отже, юридична клініка – це структурний підрозділ вищого навчаль-

ного закладу, що здійснює практичну підготовку студентів, шляхом залу-

чення їх до професійної юридичної практичної діяльності. 

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, 

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. 

З метою забезпечення єдиних підходів до суб’єктів надання безо-

платної правової допомоги, усунення наявних протиріч та неузгодженос-

тей,  слід врахувати наступне: 

1) Що суб’єктами надання безоплатної вторинної правової допомоги, 

повинні бути не всі юридичні клініки, так само як і адвокати, а лише ті, які 

висловлять таке бажання, пройдуть відповідний відбір за наперед визна-

ченими критеріями, та будуть внесені до Реєстру юридичних клінік, які 

надають безоплатну вторинну правову допомогу; 

2) Що звернення про надання вторинної  правової допомоги юриди-

чними клініками подаються на загальних підставах до Центру з надання 

безоплатної  вторинної правової допомоги де і здійснюється їх розгляд 

та розподіл відповідно до вимог статтей 18, 19 Закону України «Про без-

оплатну правову допомогу»; 

3) Що рішення про надання чи відмову в наданні вторинної правової 

допомоги  повинна приймати не юридична клініка, а Центр з надання бе-

зоплатної вторинної правової допомоги відповідно до ст. 17 чинного За-

кону України «Про безоплатну правову допомогу»; 

4) Що вторинна безоплатна правова допомога здійснюється студен-

тами-консультантами юридичних клінік під контролем викладача-

куратора юридичної клініки, з числа адвокатів, які є відповідальними за 
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проходження практичного навчання та проведення навчальної практики  

у юридичній клініці та включені до реєстру адвокатів, які надають безо-

платну вторинну правову допомогу.  А в разі незабезпечення її своєчас-

ності та якості, відповідальним є Центр з безоплатної правової допомоги 

та/або Вищий навчальний заклад в складі якого працює юридична кліні-

ка. 

5) Що фінансування безоплатної правової допомоги, яка надавати-

меться юридичними клініками, повинно відбуватися так само як і інших 

суб’єктів безоплатної правової допомоги,  відповідно до вимог ст. 29 

чинного Закону України «Про безоплатну правову допомогу», зокрема, 

первинної правової допомоги - за рахунок місцевих бюджетів та інших 

джерел, а вторинної - за рахунок видатків Державного бюджету України. 

У контексті аналізу поняття «юридична клініка», розглянемо поняття 

«публічного інтересу». Публічний інтерес, не може розглядатись, лише 

як державний інтерес. Публічний інтерес є загально соціальним, що ві-

дображає в концентрованій формі весь спектр інтересів в суспільстві. До 

публічних інтересів відповідно до Конституції України слід віднести інте-

реси держави, інтерес прав людини, інтереси суспільства. Суспільні ін-

тереси відображають базові потреби людей і зумовлюються необхідніс-

тю розвитку суспільства [5, с.138].  

Одним із основних публічних суспільних інтересів, які визнаються, 

захищаються та реалізуються в розвинутих державах, є можливість 

отримати правову допомогу. В якості публічних інтересів можуть визна-

ватися не лише потреби суспільства загалом, а й інтереси великих соці-

альних груп. Наприклад, соціально незахищені верстви населення, а са-

ме: ветерани, учасники бойових дій, постраждалі внаслідок Чорнобиль-

ської катастрофи, інваліди, багатодітні та малозабезпечені сім'ї. Оскільки 

до юридичних клінік за правовою допомогою звертаються вищезазначені 

і інші верстви населення, їх діяльність набуває ознак публічності. Тому, 
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розглядаючи поняття «юридичної клініки», зазначимо, що це організацій-

на структура вищого навчального закладу, діяльність якої поширюється 

на значну частину суспільства, і через це має загальнозначущий, загаль-

носуспільний характер. 

Виходячи з викладеного, вважаємо, що завданнями юридичної кліні-

ки вищого навчального закладу є насамперед: формування у студентів 

практичних навичок та вмінь здійснення професійної діяльності, впрова-

дження у навчальний процес нових форм і методів практичного навчання 

студентів, підвищення рівня правової освіти та культури, а також надан-

ня безоплатної правової допомоги особа. 

Реалізація вищезазначених завдань юридичної клініки потребує від-

повідної системи навчальних компонентів. З цього приводу, А. Галай за-

значає, що навчальні компоненти юридичної клінічної освіти – це систе-

ма форм і методів діяльності юридичної клініки, що пов'язані з загальни-

ми завданнями вищої юридичної освіти в частині підготовки фахівця-

юриста й упроваджені у звичну практику навчального процесу вищого 

навчального закладу. У широкому змісті всі прояви діяльності юридичної 

клініки вищого навчального закладу є навчальними елементами, адже ї 

здійснюють студенти під час навчання для досягнення мети навчання [3, 

с. 5]. 

Відносно поняття та сутності «юридичної клінічної освіти» існують 

наступні погляди науковців.  

Юридична клінічна освіта – це нова форма практичного навчання 

студентів правників, що має на меті формування у них професійних на-

вичок юриста та передбачає надання безоплатної правової допомоги 

представникам окремих категорій населення, які не можуть самостійно 

вирішити проблеми правового характери [6, с. 9]. 

А. Артемова вважає, що юридична клінічна освіта забезпечує мож-

ливість практичного застосування студентами своїх знань та сприяє ви-
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рішенню питання загальнодержавного значення – допомоги соціально 

незахищеним верствам населення, правової освіти населення [7, с.147]. 

Сутність юридичної клінічної освіти полягає у посиленні практичної 

підготовки студентів, шляхом залучення їх до практичної юридичної дія-

льності та надання безоплатної правової допомоги малозабезпеченим 

верствам населення [8, с. 528]. 

Таким чином, юридична клінічна освіта – це невід’ємна складова 

вищої юридичної освіти, що використовується при підготовці фахівців за 

спеціальністю «Право», яка має відповідну систему, структуру, мету, за-

вдання та принципи. 
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