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Секція 1. Теорія та історія держави та права. 

 Філософія права 

 

УДК 346 

ГІПОТЕЗА ПРАВОВОЇ НОРМИ 

Автор: Федоренко Тетяна Миколаївна, канд. юрид. наук, доцент, заві-

дувач кафедри теорії та історії держави і права, Національний універ-

ситет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв 

 

В умовах наростання у світі стану аномії актуальності набуває пи-

тання про природу нормативних регуляторів, зокрема правових. Очевид-

но, що головним формальним юридичним регулятором є норма права, 

яка має певну структурну будову (крім найбільш поширеної трьох елеме-

нтної теорії будови норми права, виділяють теорії двох-, чотирьох- та 

шести- елементної її структури), а саме: складається з гіпотези–

диспозиції–санкції. Між даними елементами норми права існує логічний 

зв’язок, що розкриває регуляторну та владну природу норми права та 

виражається формулою: «якщо–то–інакше». Загалом структура правової 

норми є ідеальною логічною конструкцією, яка виражає взаємозв’язок її 

складових елементів, що «забезпечують її цілісність та тотожність самої 

собі, тобто зберігають основні властивості при різних зовнішніх та внут-

рішніх змінах» [1, с. 657]. Словом «якщо» у логічній формулі норми права 

позначається гіпотеза, яка надає нормам визначеності та вказує при яких 

обставинах та умовах вступає в дію диспозиція. 

Слово гіпотеза (з грецького – основа, припущення) за філософським 

словником означає наукове допущення або припущення, істинне значен-

ня якого не є визначеним [1, с. 115]; у юриспруденції – це елемент внут-

рішньої структури норми права, що містить умови, за яких настає дія 
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правил поведінки, встановлених у диспозиції норми права [2, с. 591]. 

В теорії права розроблена класифікація структурних елементів нор-

ми права, в тому числі і гіпотез, серед них, наприклад: 

1) Л. О. Морозова поділяє гіпотези на прості, складні, альтернати-

вні [3, с. 244]; 

2) інші джерела містять кілька класифікацій, так гіпотези поділяються 

на а) позитивні, негативні та змішані в залежності від того, з наявністю 

чи відсутністю життєвих обставин пов’язується дія норми права; б) про-

сті, альтернативні, складні в залежності від кількості життєвих обста-

вин, з якими пов’язується дія норми права; в) абсолютно визначені та ві-

дносно визначені гіпотези залежно від того, чи сформульовані життєві 

обставини у вигляді вичерпного переліку [2, с. 591; 4, с. 73]. 

Гіпотеза вказує на конкретні життєві обставини (умови), при наявно-

сті або відсутності яких і реалізується норма; як зазначає Л. О. Морозо-

ва, гіпотеза, так би мовити, прив’язує абстрактний (загальний) варіант 

поведінки до конкретного випадку, часу, місця [3, с. 243]. У ній вказують-

ся юридичні факти, наявність яких служить основою виникнення, зміни 

або припинення правовідносин. Отже, гіпотеза є своєрідним резервуа-

ром, що вміщує передбачені законодавцем умови (життєві обставини – 

юридичні факти), що вводять в дію правову норму. П. М. Рабінович ви-

значає юридичний факт як передбачену гіпотезою правової норми кон-

кретну обставину з настанням якої виникають, змінюються або припиня-

ються правові відносини [5]. П. М. Рабінович юридичні факти розрізняє 

за наслідками, складом, а характером тривалості у часі, за наявністю во-

лі, розділяючи юридичні факти-дії на правомірні і неправомірні [5]. К. А. 

Мокічев під юридичним фактом розуміє обставини, що вибираються 
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державою з цілого ряду життєвих відносин і закріплені їм в гіпотезі пра-

вової норми в якості умови, яка викликає певні правові наслідки [6]. У на-

ведених у якості прикладу визначеннях юридичного факту його розташу-

вання прямо пов’язується із гіпотезою норми права. 

Ураховуючи те, що юридичний факт у правовому регулюванні за-

безпечує виникнення, зміну, припинення правових відносин, можна стве-

рджувати, що саме таку роль виконує й гіпотеза норми права. Саме тому 

одним з завдань, що стоять перед законодавцями (правотворчими ор-

ганами) є правильне, точне закріплення в гіпотезах юридичних норм 

юридичних фактів. 
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УДК 94:327 (73) 

ПРОБЛЕМА КРИМСЬКОГО ПІВОСТРОВА: ЧОМУ РОСІЯ 

ЗНЕВАЖАЄ СУЧАСНІ НОРМИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА  

(З ПОЗИЦІЇ ПРАВДИВОЇ ІСТОРІЇ) 

 

Автор: Пронь С.В., доктор історичних наук, професор, професор ка-

федри адміністративного і конституційного права, Національний уні-

верситет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв 

 

Історія – це наука фактів і доказів, низка конкретних дій (подій – 

С.П.), які у кінцевому рахунку переслідують одну мету – об’єктивність ви-

світлення або, спрощено кажучи, правду. 

Почнемо розгляд зазначеної Кримської проблеми з найпростішого. 

«Радянський енциклопедичний словник» (1980 рік видання) констатує 

наступне: «Кримська область, в УРСР, на Кримському п-ві (27 тис км2). 

Крим (Кримський півострів), на Південно-Європейській частині СРСР 

(25,5 тис. км2). В 1918-1954 у складі РРФСР, з 1954 – в УРСР» [1, с. 669]. 

Звернемо увагу на те, що Крим – це територія Української Радянської 

Соціалістичної Республіки. По-перше. 

По-друге. 26 квітня 1954 р. був прийнятий Закон «Про передачу 

Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР», який мав усього 

два пункти: 

«1. Затвердити Указ Президії Верховної Ради СРСР від 19 лютого 

1954 р. про передачу Кримської області зі складу РРФСР у склад Україн-

ської Радянської Соціалістичної Республіки. 

2. Внести відповіді зміни в статті 22 і 23 Конституції СРСР»[2, с. 557]. 

По-третє. Не варто забувати, що передача відбувалася за ініціати-

вою самої Російської Федерації. Крім того, в жодному з документів чо-
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мусь немає й згадки, що це був дарунок з нагоди 300-річчя возз’єднання 

України з Росією (1654 р.). Виходить, розпочавши кримську військово-

політичну «кампанію 2014-го року», тобто через 60 років Росія наплю-

вала на власну Конституцію, міжнародне право, історію, мораль, сило-

міць повернувши собі «подарунок». Дійсно, «братерський вчинок». 

По-четверте. Хтось може мені поставити у провину, що тоді «при 

владі в СРСР» був Микита Хрущов, так би мовити, представник України. 

Що з того? Нехай пригадають Ул’янова-Леніна, який, знищуючи українсь-

ке селянство, штовхав населення України на голодну смерть. А чого ро-

сійські вчені мовчать про «батька народів і перемоги» Йосипа Сталіна-

Джугашвілі? Може забули про пакт Молотова-Ріббентрова 23 серпня 

1939 р. і чому сьогодні світовою спільнотою засуджений лише німецький 

нацизм, а як же радянський сталінізм? Подивіться секретну мапу розпо-

ділу територій Фінляндії, Естонії, Латвії, Литви між фашистською Німеч-

чиною і сталінським Радянським Союзом: там стоїть дата 28.IX.1939 та 

підписи Ріббентропа і Сталіна (!) [3, с. 81]. 

По-п’яте. Вважаю за необхідне навести деякі науково-стратегічні мі-

ркування щодо Криму видатного українського історика Ярослава Дашке-

вича: «1. Хто панує у Криму, той має можли-

вість…контролювати…прибережжя країни; 2. Крим…дає можливість 

блокувати і шантажувати землі континентальної України; 3. Крим…із сво-

їми мізерними економічними і людськими ресурсами не здатний відігра-

вати будь-яку самостійну політичну роль.., але у руках будь-якої імперії 

перетворюється у дуже небезпечну…збройну базу з великим стратегіч-

ним значенням; 4. Крим ніколи ніхто не приєднував мирним шляхом, його 

завжди завойовували криваво, крім України; 5. Сучасний Крим є не етні-

чною автономією…, а геополітичною автономією з панівною антиукраїн-

ською російсько-шовіністичною верхівкою; 6. Крим ніколи не мав самоза-
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безпечення, навіть живе на українській Дніпровській воді.., він завжди 

мусив бути на чийомусь утриманні; 7. Крим сам по собі ніколи не був і не 

міг бути проблемою. Він завжди був… суттєвою складовою частиною ге-

ополітичної чорноморської проблеми» [4, с. 598-599]. Слова майстра-

історика залишу без коментарів. 

По-шосте. Пам’ятаючи про наукову спрямованість статті, перейду до 

питання нехтування, в першу чергу, Російською Федерацією нормами 

міжнародного права. В зв’язку з цим буду посилатися на зміст лише 

трьох, але вкрай важливих і принципових, документів – це Меморандум 

про гарантії безпеки України (1994 р.), Українсько-російський договір про 

дружбу, співробітництво і партнерство (1997 р.), Українсько-російський 

договір про державний кордон (2003 р.). 

Меморандум про гарантії безпеки України був підписаний 5 грудня 

1994 р. президентами США (Б.Клінтон), Російської Федерації (Б.Єльцин), 

України (Л.Кучма) та Прем’єр-міністром Великої Британії (Дж.Мейджер) 

на Будапештському саміті. У меморандумі підтверджувалися зо-

бов’язання Росії, США й Великої Британії «… утримуватись від загрози 

силою чи її використання проти територіальної чи політичної незалежно-

сті України». Крім того, держави-гаранти зобов’язалися «домагатися не-

гайних дій з боку Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Украї-

ні… в разі, якщо Україна стане жертвою агресії або об’єктом погрози 

агресією з використанням ядерної зброї…» [5, с. 217]. 

У когось є сумнів, що проти українського Криму на початку 2014 року 

було здійснено агресію з боку Росії? Нагадаю, що згідно норм міжнарод-

ного права, до актів агресії належать: вторгнення або напад збройних 

сил держави на територію іншої держави; випадки заслання державою 

або від її імені озброєних банд, регулярних військ чи найманців, які здій-

снюють акти застосування збройної сили проти іншої держави. Хіба 
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озброєні «зелені чоловічки» в Криму 2014-го року не підпадають під цю 

класифікацію? А усна заява Володимира Путіна про можливу ймовірність 

застосування на Кримському півострові ядерну зброю, якщо «у конфлікт» 

втрутиться НАТО? 

Скажіть, що роботи, якщо саме держава-гарант (у даному випадку 

Росія) порушує міжнародні домовленості? Переконаний, що з боку Украї-

ни у тій же Раді Безпеки ООН повинна була пролунати офіційна заява 

(краще від Президента держави) в зв’язку з недотриманням умов Мемо-

рандуму 1994 р., про намагання України відновити ядерну зброю. Це бу-

ла б не погроза, залякування, а попередження. Таж Росія у 2014 році 

фактично проти Криму застосувала відому «дипломатію канонерок», яка 

заснована на політичному тиску і шантажі та загрозі застосування війсь-

кової сили [6, с. 22]. Що заважало і продовжує це робити Україні діяти, 

насамперед, дипломатичними методами, але рішуче, сміливо, вчасно..? 

Українсько-російський договір про дружбу, співробітництво і парт-

нерство був підписаний президентами України Л.Кучмою і Російської Фе-

дерації Б.Єльциним у Києві 31 травня 1997 року. Наведу лише статті До-

говору № 1-3: Сторони домовилися «будувати свої відносини на основі 

принципів взаємної поваги, суверенної рівності, територіальної ціліснос-

ті, непорушності кордонів, мирного врегулювання суперечок, як дружні, 

рівноправні народи, розпоряджатися своєю долею, не втручатися у внут-

рішні справи, додержуючись прав людини, сумлінно виконувати міжна-

родні зобов’язання та інші норми міжнародного права» [7, с. 324]. 

Українсько-російський договір про державний кордон був підписаний 

Президентом України Л.Кучмою і Президентом Росії В .Путіним у Києві 

28 січня 2003 р. У статті № 1 і 2 Договору сторони визначили, що «украї-

нсько-російський кордом розуміється як лінія та вертикальна площина, 

яка проходить цією лінією, що розділяють державні території (сушу, во-
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ди, надра і повітряний простір) договірних сторін так, як це зазначено в 

Описі проходження державного кордону між Україною та Російською Фе-

дерацією» [8, с. 323]. 

Немає сенсу аналізувати статті Договорів, їх треба просто виконува-

ти, тим більше, що вони були ратифіковані й Верховною Радою України, 

й Державною думою Росії. 

По-сьоме. Правий був вищезазначений Ярослав Дашкевич, коли ще 

у 1995 році в статті «Крим у геополітиці минулого та сучасного» писав: 

«Для Росії вже підготовлена і гарантована Сполученими Штатами роль 

жандарма Євразії» [9, с. 601]. Правдивіше не скажеш!  

Автор статті має власний (можливо, суб’єктивно-ризикований, але 

точно – дипломатично-політичний) план вирішення Кримської проблеми, 

найперше, - це повернення Криму до складу України, але загальні ви-

сновки щодо подальшої долі Кримського півострова свідомо не хоче ро-

бити. Залишаю це рішення за українськими політиками, депутатами всіх 

рівнів, державними діячами при владі; нехай вони думають, якщо, за 

звичай, у них, після освітянських, поліцейських, економічних, медичних 

та інших напівреформ, ще залишилась притаманна простому народові 

мудрість, а вона, як вважається, – це вміння передбачати майбутнє. 
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УЧАСНИКІВ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ 

Автор: Степанова Т.В., д-р юрид. наук, професор, професор кафедри 

адміністративного та господарського права, Одеський національний 

університет імені І.І.Мечникова, м. Одеса  

 

Проблема деформації правосвідомості цікавить правознавців, пси-

хологів та соціологів не одне десятиріччя. Однак, незважаючи на наяв-

ність численних пропозицій щодо подолання даного явища, будь-який 

правник рано чи пізно зтикається з даною проблемою у власному житті. 

Одним з найбільш вдалих визначень професійної свідомості, на на-

шу думку, слід визнати таке: «Це різновид правосвідомості, що виража-

ється у вигляді системи правових поглядів, почуттів, ціннісних орієнтацій 

та інших структурних утворень правової свідомості спільності людей, які 
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професійно займаються юридичною діяльністю, що потребує спеціальної 

освітньої й практичної підготовки» [1, с.20]. 

Якщо учасники процесу постійно виконують в процесі одну й ту саму 

роль (суддя, прокурор, адвокат, експерт), то в кожного з індивідуумів фо-

рмується професійна правосвідомість певної спільності людей. І частіше 

за все, в ході тривалого виконання ними своїх обов'язків, їх правосвідо-

мість деформується. Незважаючи на негативний окрас даного терміну, 

цей процес слід визнати системним, оскільки в ході виконання своїх 

професійних обов'язків особа виробляє певний найбільш ефективний 

механізм реалізації своїх повноважень. Так, прокурор може виробити ти-

пову послідовність дій, за якою спочатку наполягати на максимально 

можливому розмірі відповідальності для підсудного з тим, щоб суд, з 

урахуванням доказів, зібраних адвокатом по справі, або підтримав його 

позицію, або скорегував розмір відповідальності, відштовхуючись від ма-

ксимального і маючи більш широкий спектр можливостей. Таким чином, 

прокурор штучно переводитиме основний тягар визначення міри пока-

рання на суддю та розвантажуватиме себе для виконання інших за-

вдань. Однак в даній ситуації ми спостерігаємо деформацію професійної 

правосвідомості, оскільки, як зазначав відомий юрист та оратор А.Ф.Коні, 

прокурор, «виконуючи свій важкий обов’язок, служить суспільству, але це 

служіння тільки тоді буде корисним, коли в нього буде внесена строга 

моральна дисципліна, і коли інтерес суспільства і людська гідність осо-

бистості буде захищатись за однаковою чуйністю і ретельністю» [2, с.62]. 

Слідчий також має певний протокол (перелік) слідчих дій при розслі-

дуванні тих чи інших злочинів. Проте на початку виконання своїх 

обов’язків він може обрати найпростіший шлях пошуку злочинця, який 

може бути хибним, але розвантажуватиме слідчого та допомагатиме йо-

му скоріше виконати всі необхідні дії та передати обвинувальний акт для 
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затвердження прокурору. Це також слід визнати деформацією слідчого, 

хоча зовнішньо це може виглядати навіть як підвищення показників ефе-

ктивності розкриття злочинів. 

Дещо іншим чином може виглядати деформація при участі певних 

осіб у нетипових справах, наприклад, прокурора у справах, де підсудним 

є неповнолітня особа, і прокурор в таких справах не підтримує обвинува-

чення. В цих справах деформація може виглядати як пасивна поведінка, 

невикористання правових засобів, передбачених законом, про які має 

бути обізнана вказана особа, але свідомо не застосовує. 

Таким чином, в будь-якому випадку визнати професійну деформацію 

позитивним явищем не видається можливим, незважаючи на те, що зов-

нішні показники ефективності та оперативності роботи можуть бути пок-

ращені. 

Які ж можна запропонувати шляхи запобігання та боротьби з профе-

сійною деформацією учасників процесу?  

Дослідники, що аналізували раніше вказану проблему, слушно про-

понують, у першу чергу, удосконалювати економічні, політичні, соціальні 

та інші інститути держави, усувати із життя суспільства кризові явища і 

диспропорції [3, с.171], що призведе до подолання глибинних коренів 

деформаційних процесів. Доцільним видається і збереження різноманіт-

них можливостей негативних наслідків для учасників процесу, професій-

на деформація яких порушує права інших учасників процесу або заважає 

оперативному та ефективному вирішенню справи. 

При цьому доцільним видається впровадження ще одного засобу 

(мережі засобів) запобігання формуванню професійної деформації. Це 

постійне підвищення кваліфікації, відвідування тренингів з метою обміну 
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досвідом з іншими особами, які мають такий самий професійний статус, 

а також з особами, які зазвичай є іншими учасниками справи, для озна-

йомлення з їх позиціями, підходами та думками безвідносно конкретної 

справи, в якій вони мають певний публічний та/або приватний інтерес. 

Такий обмін думками допомагає зрозуміти внутрішні установки потенцій-

них учасників справи, їх особисті переконання та цінності. 

Долучення правознавців різних професій до обговорення проблем 

реформування окремих професій і професійних сфер, обговорення кон-

цепцій системного вдосконалення юридичної професії «з різних боків» 

видається доцільним і далекоглядним не тільки для належного форму-

вання професійної правосвідомості всіх правників, але й для розуміння 

один одного, налагодження відвертого спілкування щодо «гострих» тем, 

розроблення спільної позиції, що буде вигідною всім правникам та суспі-

льству в цілому. 
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Правозахисну функцію в Україні, крім органів державної влади, та-

кож виконують інституції громадянського суспільства, а саме: громадські 

організації та рухи, ЗМІ та інші.  

Вплив неурядових організацій на правозахисну сферу і ступінь їх-

нього контролю, природно, значно менший, ніж державний, але цей 

вплив має очевидну тенденцію до зростання.  

В нашій державі існує значна кількість неурядових правозахисних 

організацій та їх важливу роль у процесі зміцнення правової культури 

українського суспільства, відновлення суспільної справедливості шляхом 

протидії порушенням закону представниками влади.  

Неурядові організації забезпечують громадський контроль за діяль-

ністю органів державної влади та їх посадових осіб, сприяють підвищен-

ню відповідальності суб’єктів владних повноважень перед суспільством 

та відновлюють справедливість або зводять ці порушення до мінімуму. 

Водночас неурядові правозахисні організації часто з’ясовують обставини 

порушень прав людини, збирають інформацію про них і розсилають її. 
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Окремі правозахисні організації періодично публікують доповіді зі своїми 

висновками [1; с. 101]. 

Неурядові правозахисні організації створюються для задоволення та 

захисту законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національ-

но-культурних, спортивних та інших спільних інтересів їх членів. Система 

громадських організацій є достатньо складною і розгалуженою мережею 

внутрішніх організаційних зв’язків [2; с. 10]. 

Вважаємо доцільним в межах даної роботи дослідити приклади най-

більших громадських організацій з прав людини та груп громадянського 

суспільства, які зараз працюють в Україні. 

Харківська група захисту прав людини. Харківська правозахисна 

група (ХПГ) - одна з найдавніших та найактивніших українських правоза-

хисних організацій, експерти якої спеціалізуються на просуванні та зміц-

ненні основних прав людини в країні та розглядають стратегічні справи в 

Європейському суді з прав людини. Як юридична особа вона була ство-

рена у 1992 році, але працює як правозахисна група з 1988 року при То-

варистві «Меморіал». Група працює у трьох основних сферах: надання 

допомоги особам, права яких були порушені та проведення розслідуван-

ня випадків порушення прав людини; розвиток освіти з прав людини та 

сприяння правовій обізнаності через громадські дії та публікації; надання 

аналізу ситуації з правами людини в Україні (зокрема, стосовно політич-

них прав та громадянських свобод). ХПГ розробила правозахисну мере-

жу, яка об'єднує місцеві правозахисні організації по всій Україні.  

Українська Гельсінська спілка з прав людини. Український Гельсінсь-

кий союз з прав людини (УГСПЛ) був створений 1 квітня 2004 року. Це 

найбільша асоціація правозахисних організацій в Україні. Союз об'єднує 
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29 неурядових правозахисних організацій. Українська Гельсінська спілка 

з прав людини сприяє розвитку людських суспільств, що базуються на 

повазі до людського життя, гідності та гармонійних відносин між людьми, 

державою та природою шляхом створення платформи для співпраці між 

членами Союзу та іншими членами людини рух за права. УГСПЛ є час-

тиною гельсінського руху та продовжувачем традицій та діяльності Укра-

їнської громадської групи зі сприяння виконанню Гельсінських угод про 

права людини – УГГ [3, с. 143]. 

Асоціація українських моніторів з питань правопорядку (Асоціація 

UMDPL) була заснована у 2010 році колишніми співробітниками Депар-

таменту моніторингу прав людини Міністерства внутрішніх справ. Органі-

зація здійснює контроль за загальнонаціональним моніторингом поведін-

ки правоохоронних органів України, використовуючи свої ресурси для 

забезпечення активного збереження прав людини та основних свобод в 

країні. Основними напрямками діяльності Асоціації є: моніторинг дотри-

мання поліцією інструкцій з прав людини; аналіз законодавства України 

про права людини, документування оцінок та інформаційних матеріалів 

щодо порушень прав людини; сприяння захисту прав людини серед дер-

жавних службовців та державних службовців,  розробка та реалізація 

участі громадськості у нагляді за правоохоронною діяльністю; підготовка 

періодичних звітів про якість дотримання прав людини з боку української 

поліції. 

Міжнародний жіночий правозахисний центр «La Strada Ukraine». 

Міжнародний Центр прав жінок «Ла Страда Україна» – неурядова органі-

зація, яка працює над запобіганням торгівлі людьми, зокрема з жінками 

та дітьми, усуненням усіх форм дискримінації та насильства в суспільст-
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ві, просуванням та захистом прав людини, гендерна рівність та права ді-

тей. У 2004 році Центр «Ла Страда-Україна» став одним із засновників та 

членом Міжнародна асоціація «Ла Страда». 

Отже, із вищезазначеного можна підсумувати, що неурядові право-

захисні організації в Україні виконують функцію забезпечення громадсь-

кого контролю за діяльністю органів державної влади та їх посадових 

осіб, сприяють підвищенню відповідальності суб’єктів владних повнова-

жень перед суспільством, роблять об’єктом спільної уваги й аналізу по-

рушення прав людини та відновлюють справедливість або зводять ці по-

рушення до мінімуму. Ми вважаємо, що дані організації сприяють реалі-

зації захисту прав як для фізичних так і для юридичних осіб, незалежно 

від сфери суспільних відносин, в яких ці суб’єкти взаємодіють та у якій 

ролі проявляють себе.  

Список використаних джерел: 

1. Алмаші М.М. Захист прав людини неурядовими правовими органі-

заціями. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 

2015. Вип. 32. С. 98–103.  

2. Забуга К.П. Неурядові організації – запорука ефективної держав-

ної політики.  Бюлетень Міністерства юстиції України. 2014. № 4(150). С. 

10. 

3. Секо Я. Українська Гельсінська спілка з прав людини. Наукові за-

писки Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка. 2012.Вип. 1. С. 142–149. 

 

 

 



 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ -  2020 

ХІІ  МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

19 

 

УДК: 34 

ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 

ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

Автор: Терських Т.В., студентка ІІ курсу спеціальності 081 «Право», 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 

м. Миколаїв 

Науковий керівник: Сікорський О.П., канд. юрид. наук, доцент, доцент 

кафедри морського та господарського права, Національний універси-

тет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв 

 

Сфера юридичної відповідальності та відповідальності військовос-

лужбовців, зокрема, завжди привертала увагу науковців та військових, 

які повинні були додержуватися чинного законодавства України, врахо-

вуючи їх правовий статус.  

Відповідно до чинного законодавства України, військовослужбовці – 

це громадяни України, що проходять військову службу у складі Збройних 

Сил України; і враховуючи, той факт, що їх правовий статус регулюється 

цілою низкою нормативно-правових актів, існує потреба щодо розгляду 

питання юридичної відповідальності військовослужбовців за порушення 

законодавства про військовий обов’язок і військову службу.  

Юридична відповідальність військовослужбовців досліджувалися в 

роботах таких науковців, як С. А. Авак’яна, Ю. П. Битяка, С. Н, Братуся, 

А. С. Булатова, В. Н, Дубровіна, А. О. Кондрашова та ін. Однак, зважую-

чи на те, що вказані вчені досліджували дане питання в різний період та 

окремі аспекти даної проблеми, тому, на сьогодні, існує потреба в ви-

вченні основних видів юридичної відповідальності військовослужбовців 

Збройних Сил України більш детально.  
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В юридичній літературі, юридична відповідальність військовослуж-

бовця – це обов’язок правопорушника перетерпіти покарання шляхом 

позбавлення його певних соціальних, матеріальних, особистих благ чи 

цінностей, які йому належали до факту правопорушення, від імені дер-

жави, на підставі закону або іншого нормативного акту з метою попере-

дження правопорушень. Розглядаючи положення юридичної відповіда-

льності, військовослужбовці, залежно від характеру вчиненого правопо-

рушення вони можуть нести кримінальну, адміністративну, цивільну та 

дисциплінарну відповідальність.  

Згідно зі ст. 401 Кримінального кодексу України військовими злочи-

нами визначаються передбачені кримінальним законодавством злочини 

проти встановленого порядку несення військової служби, які вчинені вій-

ськовими, а також військовозобов’язаними під час проходження ними на-

вчальних або спеціальних зборів. Відповідно до цієї статті Кримінального 

кодексу України відповідальність несуть військовослужбовці Збройних 

Сил України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби 

України, внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України та ін-

ших військових формувань, утворених відповідно до законів України, а 

також інші особи, визначені законом [1].  

Наступним видом юридичної відповідальності військовослужбовців є 

адміністративна відповідальність. Відповідно до ст. 15 Кодексу України 

про адміністративні правопорушення [2], яка регламентує відповідаль-

ність військовослужбовців та інших осіб, на яких поширюється дія дисци-

плінарних статутів, за вчинення адміністративних правопорушень перед-

бачено, що військовослужбовці, військовозобов’язані та резервісти під 

час проходження зборів, а також особи рядового й начальницького скла-

дів Державної кримінально-виконавчої служби України, органів внутріш-

ніх справ, служби цивільного захисту й Державної служби спеціального 
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зв’язку та захисту інформаційної України несуть відповідальність за ад-

міністративні правопорушення за дисциплінарними статутами.  

Третім видом юридичної відповідальності військовослужбовців, яв-

ляється матеріальна відповідальність. Так, військовослужбовці, підляга-

ють матеріальній відповідальності в разі завдання з їх вини шляхом зни-

щення, пошкодження, створення нестачі, розкрадання або незаконного 

використання військового та іншого майна під час виконання обов’язків 

військової служби або службових обов’язків. Метою даного виду відпові-

дальності військовослужбовців є обов’язок останніх покрити повністю 

або частково збитки, завдані військовій частині, установі, організації, за-

кладу шляхом знищення, пошкодження, створення нестачі, розкрадання 

або незаконного використання військового та іншого майна, погіршення 

або зниження його цінності, а також витрати на відновлення чи придбан-

ня військового та іншого державного майна замість пошкодженого або 

втраченого, надлишкові виплати під час виконання обов’язків військової 

служби або службових обов’язків [3].  

Останнім видом юридичної відповідальності військовослужбовців є 

дисциплінарна відповідальність. Сутність дисциплінарної відповідально-

сті військовослужбовців містяться в негативній оцінці державою ненале-

жної поведінки військовослужбовця. Така поведінка суперечить вимогам 

військової дисципліни і виявляється у застосуванні до військовослужбов-

ця владою уповноважених на то командирів та начальників передбаче-

них законом заходів державного впливу – дисциплінарних стягнень. Згід-

но ст. 83 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, військовослу-

жбовці, які порушують військову дисципліну або громадський порядок, 

мають притягатися до дисциплінарної відповідальності [4]. На них мо-

жуть бути накладені лише ті дисциплінарні стягнення, які визначені ста-

тутом і відповідають військовому званню військовослужбовця та дисцип-
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лінарній владі командира, що вирішив накладати на винну особу дисци-

плінарне стягнення.  

Отже, слід констатувати, що питання юридичної відповідальності 

військовослужбовців Збройних Сил України в Україні регулюються Кри-

мінальним кодексом України, Кодексом України про адміністративні пра-

вопорушення, Дисциплінарним статутом Збройних Сил України та Зако-

ном України «Про матеріальну відповідальність військовослужбовців та 

прирівняних до них осіб за шкоду, завдану державі».  

Юридична відповідальність військовослужбовців є необхідним пра-

вовим засобом надійної охорони військового правопорядку від порушень 

в Збройних силах України, тобто являється свого роду гарантією його мі-

цності і непорушності, а також забезпечує боєготовність та боєздатність 

Збройних Сил України в цілому.  
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УДК 340.132: 349 

ПРАВОВІ ПОМИЛКИ В ПРАКТИЦІ ЗАСТОСУВАННЯ ПЕНСІЙНОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА 

Автор: Тригуб О.В., ст. викладач кафедри теорії та історії держави і 

права, Національний університет кораблебудування імені адмірала Ма-

карова, м. Миколаїв 

 

Правозастосування в сфері пенсійного законодавства є однією з 

форм (видів) реалізації норм права, яка спрямована на забезпечення 

реалізації нормативних приписів у конкретних пенсійних правовідноси-

нах.  

Конкретне правозастосовне рішення, яке є результатом правозасто-

совної діяльності, містить індивідуально-правовий припис суб’єкта права 

та спрямоване на досягнення певної правової мети. Однак не завжди 

правозастосовні рішення реально досягають правової мети та відпові-

дають принципам права та правозастосування, не позбавлені помилок в 

застосуванні норм права та, у значній мірі,, перешкоджають реалізації 

прав учасників правовідносин. 

На думку Л. І. Калєніченко, «у зв’язку з тим, що помилка у юридичній 

діяльності, як правило, «має» певні юридичні наслідки, проблема 

з’ясування юридичного загальнонаукового значення помилки і розробка 

її родового поняття є одним із актуальних завдань сучасної юриспруден-

ції» [1, с. 31]  

Важливого значення набуває проблема своєчасного виявлення, усу-

нення та запобігання помилкам у застосування права що неможливе без 

загальнотеоретичного з’ясування їх природи та сутності. 

На сьогодні немає єдиного комплексного підходу до визначення 

правової помилки, а також потребує систематизації й поняттєвий апарат 
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щодо цього поняття. Наукове осмислення феномену юридичної помилки 

потребує інтеграції здобутків різних галузей наукового знання. 

Проблема окремих видів правозастосовної помилки неодноразово 

порушувалась у юридичній літературі, була предметом дослідження нау-

ковців різних галузей права. Зокрема представниками кримінального 

права і криміналістики, сформульовані дефініції понять «експертні поми-

лки» (В. М. Абрамова, Р. С. Бєлкін, И. Г. Вермеля, Г. Л. Грановський, H. І. 

Клименко), «слідчі помилки» (О. М. Баранов, А. Д. Бойков, В. І. Власов, 

А. Б. Марченко, А. Д. Назаров, А. Б. Соловйов, І. М. Шопіна) та «кваліфі-

каційні помилки» (А. Н. Бабай, I. Я. Клівер, Т. М. Марітчак, В. О. Навроць-

кий), досліджені їх суттєві ознаки, найбільш типові риси. 

Різними аспектами проблеми правової помилки у загальнотеоретич-

ному аспекті займались М. М. Вопленко, В. О. Котюк, К. Р. Мураслімов, 

О. В. Пунько і В. В. Русскіх. 

Для теоретичного осмислення сутності та змісту юридичної помилки 

як юридичної категорії  та вирішення низки питань, що потребують пев-

ного уточнення необхідно розглянути приклади виникнення правових 

помилок в різних галузях законодавства, зокрема пенсійного. 

Одним із дослідників зазначеної проблематики В. М. Карташовим 

запропонована концепцію помилки в професійній юридичній діяльності, 

важливою складовою якою є її вольовий і «діяльнісний» аспект, який і 

визначає сутність помилки. Він полягає і у тому, що помилка стоїть на 

заваді ефективному здійсненню професійної діяльності [2, с. 50–51]. 

Подібну концепцію свідомо-вольової діяльності суб’єкта професійної 

діяльності як підґрунтя правової помилки розвиває і М. М. Вопленко. На 

його думку: «Помилка являє собою результат неправильної дії, який не 

досягає мети. Помилки пов’язані з неточністю дій, неадекватністю мис-

лення і виражаються в порушенні будь-яких правил» [3, с. 38-39]. 
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Вчений зазначає, що «правозастосовна помилка є протиправний но-

рмам матеріального та процесуального права результат владної діяль-

ності, який не досягає цілей правового регулювання, і кваліфікується як 

помилковий компетентним органом в особливому акті» [3, с. 40-41]. 

Показова правова помилка виникає при розрахунку пенсії відповідно 

до Закону України від 09.07.2003р. №1058-IV «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування» (далі в тексті - Закон №1058-IV) [4] пен-

сіонерам, які отримували пенсію за вислугу років як військовослужбовці 

відповідно до Закону України від 09.04.1992р. №2262-XII «Про пенсійне 

забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» 

(далі в тексті - Закон №2262-XII) [5]. 

В зазначених правовідносинах посадові особи Пенсійного фонду Ук-

раїни вдаються помилкового прийняття рішення неправильно оцінюючі 

надані заявником-пенсіонером факти, помилково ототожнюють юридич-

ну конструкцію «призначення пенсії» з юридичною конструкцією «пере-

ведення на інший вид пенсії». При цьому правова помилка виникає на 

всіх стадіях правозастосовного процесу: помилки у процесі встановлення 

фактичних обставин справи, помилки в оцінці фактичних обставин спра-

ви, помилки у процесі прийняття рішення у юридичній справі. Зазначені 

помилки характеризуються як фактичні, логічні та психологічні. 

На думку Г.О. Зоріна, серед психологічних помилок юридичної дія-

льності можна можна виділити, зокрема, помилкове розчленування, по-

дрібнення цілісної події, дії на незалежні та непов’язані між собою части-

ни, або навпаки – помилкове об’єднання різних, не пов’язаних між собою 

самостійних фактів, дій, у загальне ціле, котрими ці факти і дії насправді 

не були [6, с. 271–272] . 
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Так, статтею 9 Закону №1058-ІV визначена імперативна норма, на 

які саме види пенсій розповсюджується дія Закону №1058-ІV в солідар-

ній системі: 1) пенсія за віком; 2) пенсія по інвалідності; 3) пенсія у 

зв`язку з втратою годувальника. Відповідно до ч.1. ст.10 Закону №1058-

ІV особі, яка має одночасно право на різні види пенсії (за віком, по інва-

лідності, у зв'язку з втратою годувальника), призначається один із цих 

видів пенсії за її вибором. 

Переведення з одного виду пенсії на інший регламентовано ч.3 ст.45 

Закону №1058-ІV.  В той же час згідно ч.1 ст.5 Закону №1058-ІV  сферою 

дії цього Закону є відносини, що виникають між суб'єктами системи зага-

льнообов'язкового державного пенсійного страхування. Дія інших норма-

тивно-правових актів може поширюватися на ці відносини лише у випад-

ках, передбачених цим Законом, або в частині, що не суперечить цьому 

Закону. 

Систему загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, 

відповідно до ч.1,2 ст.2 Закону №1058-ІV, складають перший та другий 

рівні системи пенсійного забезпечення в Україні, а саме солідарна сис-

тема загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та нако-

пичувальна система загальнообов'язкового державного пенсійного стра-

хування. 

Згідно ч.3 ст.2 Закону №1058-ІV для окремих категорій громадян за-

конами України можуть встановлюватися умови, норми і порядок їх пен-

сійного забезпечення, відмінні від загальнообов'язкового державного пе-

нсійного страхування і недержавного пенсійного забезпечення. 

Таким чином, якщо пенсії, передбачені спеціальним Законом 

№2262-XII з метою пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової 
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служби, не включені до системи загальнообов'язкового державного пен-

сійного страхування, і, відповідно, не підпадають під дію Закону №1058-

ІV, то застосування порядку переведення з одного виду пенсії на інший в 

порядку ч.3 статті 45 Закону №1058-IV є поширенням дії норми права на 

сферу іншого Закону, проявом незаконного застосування норми права, 

прикладом правової помилки та порушує права пенсіонера. 

Згідно зі статтею 7 Закону №2262-XII військовослужбовцям, особам, 

які мають право на пенсію за цим Законом та членам їх сімей, які одно-

часно мають право на різні державні пенсії, призначається одна пенсія 

за їх вибором. У разі якщо особа має право на отримання пенсії відпо-

відно до Закону №2262-XII та Закону України №1058-ІV, призначається 

одна пенсія за її вибором.  

Привертає увагу, що в Законі №2262-XII законодавець використовує 

саме правову конструкцію «призначення пенсії», аж ніяк не переведення 

з одного виду пенсії на інший. Відтак, слід дійти висновку щодо неправо-

мірності застосування органам Пенсійного фонду частини 3 статті 45 За-

кону №1058-ІV до зазначених правовідносин. 

Подібна правова позиція міститься у судовій практиці вищих судових 

інстанцій в Україні.  

Верховний Суд України у постанові від 29 листопада 2016 року у 

справі №133/476/15-а (№ 21-6331а15) зазначив, що у випадку призна-

чення особі пенсії за вислугу років, який передбачає інші підстави та по-

рядок призначення пенсії, а в подальшому при виявленні такою особою 

бажання отримувати пенсію за віком відповідно до Закону №1058-IV, має 

місце саме призначення пенсії за віком, а не переведення згідно ч. 3 ст. 

45 Закону №1058-IV. 
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Аналогічна правова позиція викладена в інших численних постано-

вах Верховного Суду.  

Наведений приклад правової помилки при прийнятті рішень органа-

ми Пенсійного фонду України підтверджує єдність свідомо-вольової дія-

льності і її результатів, як прояв юридичного значення помилки, недосяг-

нення цілей правового регулювання та порушення не лише принципів 

матеріального  і процесуального права, але й принципів правозастосов-

чої діяльності. Більш глибокий аналіз та вивчення зазначених правовід-

носин дозволить виявити нові та підтвердити існуючі властивості юриди-

чної помилки, які формують її юридичне значення та сформувати її пов-

не визначення. 
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Однією з основних засад цивільного законодавства України є свобо-

да договору. Цей принцип відображений в тому числі у можливості сторін 

укладати договори, як передбачені, так і не передбачені актами цивіль-

ного законодавства (статті 6, 627 ЦК України)[1]. У зв’язку з реалізацією 

такого права та розвитком цивільного обороту на практиці все частіше 

укладаються договори, прямо не передбачені законодавством, але такі, 

що не суперечать його загальним засадам. 

У доктрині цивільного права такі договори виокремлюють в окрему 

групу, даючи їм різні назви, такі як "нетипові", "аномальні", "некваліфіко-

вані", "договори незвичайного змісту", тощо. Однак найбільш поширеним 

їх позначенням в юридичній літературі став термін "непоіменовані дого-

вори", який обумовив відповідну класифікацію договорів на поіменовані 

та непоіменовані. 

Метою цієї роботи є визначення поняття та правової природи непоі-

менованих договорів, а також особливості правового регулювання таких 

договорів. 

Явище, яке у сучасному праві називається «непоіменованістю дого-

вору», відоме ще з часів римського права, яке визнавало юридично дійс-
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ними лише ті договори, які могли входити до того чи іншого типу, перед-

баченого законом (contractus). Нетипові договори, навіть якщо вони не 

суперечили закону і добрим нравам, юридичної сили не мали і були «го-

лими» угодами (nuda pacta) [2].  

До непоіменованих належать договори, можливість укладення яких 

прямо не передбачена в актах цивільного законодавства (наприклад, до-

говір надання маркетингових послуг, договір аутстаффінгу, договір про 

нерозголошення конфіденційної інформації). 

В актах цивільного законодавства України термін "непоіменовані до-

говори" не використовується. Через відсутність нормативного визначен-

ня постає низка питань щодо розуміння цієї категорії.  

По-перше, ЦК України (ст. 628) надає право укласти змішаний до-

говір, що ставить питання про його співвідношення з поняттям непоіме-

нований договір. Оскільки змішаним є договір, в якому містяться елемен-

ти різних договорів, то до нього можуть включатися положення як поіме-

нованих, так і непоіменованих договорів. Зважаючи на це, і самі змішані 

договори можуть бути як поіменованими, так і непоіменованими. Отже 

змішані та непоіменовані договори являють собою різні групи договорів, 

які перетинаються в певній частині за ознакою спільних рис: частина 

змішаних договорів є непоіменованими, а частина непоіменованих є 

змішаними. Співвідносячи між собою зазначені категорії, Є. А. Батлер 

поділяє непоіменовані договори на унітарні, які представляють собою 

один невідомий законодавству договір, та непоіменовані змішані догово-

ри, що складаються з двох або більше договірних конструкцій. 

По-друге, необхідно зважати на те, що договірні відносини між учас-

никами можуть поєднувати в собі характеристики як цивільних, так  і ін-

ших приватно-правових відносин (трудових, корпоративних тощо). 

Наприклад, це стосується договору, який укладається між роботодавцем 
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(юридичною особою) та працівником з приводу виконання останнім тру-

дової функції, в тому числі щодо створення об’єкту інтелектуальної 

власності, з можливою подальшою його передачею до складу статутного 

капіталу, а також включає умови про розподіл майнових прав інтелекту-

альної власності. З огляду на існування подібних комплексних відносин, 

вважаємо, що «непоіменованість» важливо розуміти в контексті відсут-

ності регулювання в ЦК України, в спеціальних актах цивільного законо-

давства, а також в інших нормативних актах, які поширюють свою дію 

(хоча б частково) на приватно-правові відносини.  

По-третє, важливим для визначення непоіменованого договору є те, 

що саме має бути неврегульованим у законодавстві — чи в цілому до-

говір, включаючи його назву та правову мету, чи достатньо неврегульо-

ваності змісту названого в законі договору. Так, наприклад, законодав-

ство України в сфері інтелектуальної власності нерідко рекомендує чи 

дозволяє учасникам в окремому договорі або конкретизувати відносини, 

або змінити їх на свій розсуд (договір між особами, яким права належать 

спільно; договір про розподіл прав на об’єкт, створений у зв’язку з вико-

нанням трудового договору; договір про співавторство; договір про пе-

редачу «ноу-хау» тощо). При цьому визначеної договірної конструкції не 

пропонується, отже формування змісту договору залежить від волі 

сторін. Враховуючи численність можливих варіантів регулювання і 

комбінацій цих домовленостей, вважаємо, що лише згадування вірогід-

ного договору (навіть із окресленням сфери його дії) за своєю суттю не 

може свідчити про його врегульованість, а тому такий договір можна 

вважати непоіменованим. З нашого погляду, в цьому питанні варто пого-

дитися з Є. А. Батлером, який висвітлюючи проблему обсягу та змісту 

законодавчого закріплення, як необхідної і достатньої умови для відне-

сення договору до поіменованих, зазначав, що відсутність законодавчої 
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вказівки на предмет, інші істотні умови, зміст договору дозволяють зро-

бити висновок про його непоіменованість, незалежно від того, визначено 

законодавцем чи ні найменування такого договору. 

Логічним продовженням загальної характеристики непоіменованого 

договору є формулювання загального принципу застосування до нього 

положень чинного законодавства. В юридичній літературі існують різні 

погляди на те, які цивільно-правові норми застосовуються у цьому 

випадку: норми про окремий тип договору або загальні засади актів ци-

вільного законодавства, аналогія закону чи аналогія права [3]. 

Тому можна стверджувати, що непоіменовані договори місять озна-

ки, які не притаманні договорам, що знайшли своє закріплення в цивіль-

ному законодавстві, є новими, тобто їм притаманна така ознака, як нови-

зна. 

В.О. Горєв зазначає, що «вибір непоіменованого договору означає 

розробку невідомого цивільному законодавству договору, тому учасники 

цивільних відносин повинні достовірно знати, які положення цивільного 

законодавства і в якій послідовності підлягають застосуванню у випадку 

укладення ними такого договору» [4]. 

У  доктрині цивільного права існують різні погляди на питання пра-

вової урегульованості непойменованих договорів. На думку Р. Б Шишки, 

«непойменованість договорів не означає що вони взагалі опинилися по-

за правовим регулюванням і впливом права». 3азначена думка с обгрун-

тованою. Детальний аналіз ст 6 ЦК України засвідчує, що законодавець 

правове репулювання непойменованих договорів підпорядкував загаль-

ним засадам цивільного законодавства, які безпосередньо визначені в ст 

3 ЦК України: 

1) неприпустимість свавільного втручання у сферу особистого життя 

людини; 
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2) неприпустимість позбавлення права власності, крім випадків, 

встановлених Конституцією України та законом; 

3) свобода договору; 

4) свобода підприємницької діяльності, яка не заборонена законом; 

5) судовий захист цивільного права та інтересу; 

6) справедливість, добросовісність та розумність.  

Саме ці принципи є тою, вихідною точкою до якої слід звертатися 

при укладенні непойменованих договорів Отже, для регулювання непой-

менованих договорів слід застосовувати аналогію права. У лiтературі за-

значасться, що «аналогію права можуть використовувати суб’єкти  циві-

льного права, обираючи для себе при укладенні договору, не передба-

ченого законом,орієнтири змісту останнього» [5] 

Отже, серед договорів, не передбачених цивільним законодавством, 

виділяють такі, що мають нову, не відому поіменованим договорами 

спрямованість (прикладом може слугувати контракт на отримання права 

використання подарункового сертифіката або дистриб’юторський дого-

вір). До непоіменованих договорів застосовуються норми найбільш поді-

бних договорів одного виду або типу з непоіменованим договором та за-

гальні положення зобов’язального договірного права (за правилами за-

стосування аналогії закону та аналогії права). 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ДОСТУПНОСТІ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ 

Автор: Бараненко Т.Д., студентка ІІ курсу спеціальності 081 «Право», 
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м. Миколаїв 

Науковий керівник: Дмитриченко І.В., канд. юрид. наук, доцент кафе-

дри теорії та історії держави і права, Національний університет кора-

блебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв  

 

В даній роботі ми досліджуємо та аналізуємо одну з актуальних про-

блем юриспруденції – реалізацію принципу доступу до правосуддя. Ак-

туальність питання визначається тим, що без доступу до правосуддя всі 

інші принципи, на яких воно базується, втрачають сенс.  

Право  кожного  на звернення до суду за захистом своїх прав і сво-

бод врегульовано вітчизняним законодавством, а саме закріплено в 

статті  55  Конституції України [1]. Окрім цього, кожному гарантується 

право на суд, захист його прав, свобод та законних інтересів незалежним 

і безстороннім судом. Ця норма закону є виконанням вимог Конвенції про 
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захист прав людини і основоположних свобод, в пункті 1 статті 6 якої за-

кріплено право кожного на справедливий, публічний судовий розгляд йо-

го справи упродовж розумного строку незалежним і безпосереднім судом 

[2]. 

Доступ до правосуддя є широким поняттям, яке варто дослідити че-

рез його складові: право кожного на захист порушених прав, свобод та 

інтересів, територіально зручне розташування судів, достатня кількість 

судів та суддів, обґрунтоване обмеження, у вигляді судового збору, поі-

нформованість суспільства про організацію та порядок діяльності судів, 

рівень поваги по суду, Можливість вирішення спорів у позасудовому по-

рядку (третейські суди, медіація). 

Суди зобов’язані не відмовляти у розгляді справ компетентної юрис-

дикції  з метою захисту порушеного права, свобод та інтересів особи. 

Стаття 186 ЦПК України визначає вичерпний перелік обставин, за яких 

суддя може відмовити у відкритті провадження у справі. Ухвалу про від-

мову у відкритті провадження у справі може бути оскаржено [3]. 

Важливою умовою, що є необхідною для реалізації на практиці 

принципу доступу до правосуддя є територіально зручне розташування 

судів. За статтею 17 «Закону України про судоустрій і статус суддів», си-

стема судів загальної юрисдикції відповідно до Конституції України буду-

ється за принципами територіальності, спеціалізації та інстанційності. 

Останньою тенденцією реформування судової системи є укрупнення су-

дів. Перш ніж розпочинати укрупнення судів, по-перше має відбутися пе-

рехід (хоча б у більшості регіонів) до електронного правосуддя, що дало 

б змогу подавати позов, брати участь у розгляді справ та отримувати до-

кументи електронними засобами, по-друге, варто було б розширити спо-

соби позасудового врегулювання спорів. Якщо ліквідаційні процеси роз-

почнуться без попередньої підготовки, то доступ до правосуддя, швидше 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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за все, обмежиться, через відсутність належного забезпечення транспо-

ртного сполучення між деякими населеними пунктами [4, c. 4]. 

Надзвичайно важливим  фактором є наявність достатньої кількості 

судів та суддів. Фактично,  близько 30 судів у державі узагалі не функці-

онують. Загалом рівень недоукомплектованості суддями в судах України 

кілька років поспіль у середньому перевищує 40%, а в деяких судах — 

понад 60% [5]. 

Варто зауважити, що судові витрати, які несе особа, не повинні бути 

перешкодою для судового захисту її прав. у статті 8 Закону України «Про 

судовий збір» законодавець закріпив норму відповідно до якої, суд, вра-

ховуючи майновий стан сторони, може своєю ухвалою: відстрочити або 

розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не довше, ніж 

до ухвалення судового рішення у справі; зменшити розмір судового збо-

ру або звільнити від його сплати [6]. Розмір судового збору не повинен 

обмежувати право заявників на доступ до правосуддя. Разом з тим, зок-

рема, на думку ЄСПЛ, судовий збір є таким обмежувальним заходом, 

який попереджає подання необґрунтованих та безпідставних позовів та 

перенавантаження судів [7]. 

В епоху інформаційного суспільства, особливої ваги набуває поін-

формованість про організацію та порядок діяльності суду, і разом з тим, 

рівень поваги суспільства до суду. Опитування, проведене у 2019 році, 

показало, що українські суди в цілому зберігають негативний баланс до-

віри недовіри у суспільстві: довіряє судам 14 % населення, тоді як не до-

віряє – 75 % [8]. Звертається увага на недостатню комунікацію з боку су-

дових органів, яка призводить до того, що суспільний запит на інформа-

цію задовольняється переважно в негативному контексті. Так, за резуль-

татами соцопитування фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Ку-

черіва, цілком довіряють українським судам лише 0,7 % громадян Украї-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8
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ни. Разом з тим, за даними Research & Branding Group, з тих громадян 

України, які мали справи в українських судах, 40 % довіряють судам і су-

довій системі [9]. Аналізуючи міжнародний досвід, стає зрозуміло, що на 

доступ до суду позитивно впливають також можливості вирішення судо-

вого спору у позасудовому порядку (третейські суди, медіація). Закон Ук-

раїни «Про третейські суди» набрав чинності 16 квітня 2004 року. Однак, 

за всю історію існування третейських судів 50% з них так і не розглянули 

жодної справи, частина з них не тільки не були помічені у розгляді справ, 

але й не знаходяться за місцем реєстрації і не отримують кореспонден-

цію. Це попри те, що термінологічно в законі всі третейські суди імену-

ються як «постійно діючі» [10, c. 14]. Слід констатувати, що сучасний рі-

вень розвитку законодавства про третейські суди унеможливлює їх вико-

ристання зокрема для заволодіння майном чи покладення зобов’язань 

на осіб, що не є учасниками третейського провадження, без їхньої згоди. 

Але очевидно, що третейський суд, який буде відповідати усім найкра-

щим очікуванням потенційних учасників спорів, має великі шанси для ус-

пішного розвитку [10, c. 21]. 

Окрім третейського суду, перспективним є, на сьогоднішній день, ін-

ститут медіації. Показником ефективності медіації в Україні слугує саме 

виконання сторонами досягнутих домовленостей під час медіації. Згідно 

зі статистикою, не виконується лише близько 20% рішень, досягнутих в 

результаті медіації. 

Після прийняття закону єдиною перешкодою для стрімкого розвитку 

медіації в Україні може стати низький рівень знань про медіацію серед 

звичайних громадян та в бізнес-середовищі, що може породжувати не-

довіру до такої процедури [11]. 

Отже, реалізація принципу доступу до правосуддя в Україні є одним 

із лише частково вирішених питань. Реформи, що впроваджуються, до-

https://uk.wikipedia.org/wiki/Research_%26_Branding_Group
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зволяються сподіватися на більш ефективну роботу суду, яка би реально 

задовольняла потребу суспільства у вирішенні юридичних проблем, за-

безпечувала кожному громадянину його конституційне право на судовий 

захист. Однак, варто звертати увагу на те, що зміни повинні бути зваже-

ними та поміркованими, такими, які базуються на реальній необхідності. 
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Правовий інститут місцевого самоврядування належить до багатог-

ранних за своєю функціональною складовою та виражається як комплек-

сна система, що достатньо сприяє інфраструктурному розвитку 

об’єднаних територіальних громад. Він яскраво уособлює в собі ключові 
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елементи громадського та державного управління. Проте у сучасних ук-

раїнських реаліях важливим чинником тут є політичний вплив на діяль-

ність досліджуваного суб’єкта адміністративних відносин, хоча на право-

вому рівні політичне управління не зафіксовано. Однак українська дійс-

ність відкрито показує, що саме цей аспект виступає найвагомішим у від-

носинах ОТГ з місцевими органами влади.  

Можна впевнено стверджувати, що юридична наука ще в процесі 

дослідження взаємодії об’єднаних територіальних громад як між собою, 

так і в побудові ефективних зв’язків з іншими суб’єктами державного уп-

равління.  

Навіть при активному впровадженні процесів децентралізації влади 

це питання залишається дискусійним. Тому на теоретичному рівні варто 

конкретніше підійти до розробки ефективної моделі (формули) взаємодії 

між вказаними учасниками адміністративних правовідносин. 

Перш за все, для продуктивного розвитку самодостатньої територіа-

льної громади – первинного та базового суб’єкта в окресленій сфері, не-

обхідна стабільна ситуація в країні. 

По-друге, закономірне впровадження кодифікації всього напрацьо-

ваного в цій галузі законодавства. Автор висловлює думку про необхід-

ність прийняття Муніципального кодексу. Оскільки цей нормативно-

правовий акт дозволить більш ґрунтовніше систематизувати та удоско-

налити роботу органів місцевого самоврядування і всю ієрархію апарату 

державного управління в регіонах та на місцях. 

По-третє, потрібно мінімізувати політичну складову в практичній ро-

боті досліджуваних суб’єктів. Для цього публічний інтерес ставиться в 

основу діяльності як органів місцевого самоврядування, так і органів ви-

конавчої влади. Тут вбачається можливість розроблення формули ефек-

тивності роботи за певний період часу (пропонується щомісяця). Необхі-
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дно конкретніше систематизувати план дій кожного представника тери-

торіальної громади, де в основу його цільових рішень буде ставитися пу-

блічний інтерес і особисті зобов’язання доводити до відома кожному жи-

телю територіальної громади про виконану роботу. Мірою відповідаль-

ності за низьку ефективність діяльності будуть голоси виборців. 

Співпраця між ОТГ та іншими органами влади на місцях повинна ба-

зуватися і на можливості вільного волевиявлення жителями територіа-

льної громади своєї точки зору з приводу того чи іншого питання місце-

вого значення та спільної роботи над його реалізацією. Мова йде про 

прийняття закону щодо місцевих референдумів. Деякі науковці, експер-

ти, громадські та політичні діячі вбачають в цьому негативні наслідки. 

Однак зазначене положення закріплене в Конституції України, а саме в 

статті 69, де вказано, що народне волевиявлення здійснюється через 

вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії.[1] Обме-

ження встановленого Основним законом права є неприпустимим в пра-

вовій державі. 

І останнім елементом, який потрібно внести до алгоритму ефектив-

ної взаємодії органів місцевого самоврядування – є продовження проце-

су децентралізації влади. 

Відповідно до Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схвале-

ної Указом Президента України від 12 січня 2015 року №5/2015, метою 

політики у сфері децентралізації є відхід від централізованої моделі уп-

равління в державі, забезпечення спроможності місцевого самовряду-

вання та побудова ефективної системи територіальної організації влади 

в Україні, реалізація повною мірою положень Європейської Хартії місце-

вого самоврядування, принципів субсидіарності, повсюдності і фінансо-

вої самодостатності місцевого самоврядування.[2] 
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Реалізація цієї Стратегії вбачається суспільним договором, за яким 

особливою відповідальністю громадянського суспільства є контроль 

влади, жити відповідно до принципів гідності та неухильного додержання 

Конституції і законів України. 

Необхідно розуміти, що ефективна організація та діяльність органів 

місцевого самоврядування так само залежить і від активної участі гро-

мадськості у всіх державницьких процесах, що відбуваються в Україні. 

Відповідно до статті 38 Основного закону громадяни мають право брати 

участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місце-

вих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування. 

Тому в кінцевому результаті оцінку діяльності досліджуваних 

суб’єктів зроблять саме громадяни нашої держави. Запропонований ал-

горитм взаємодії потребує подальшого наукового дослідження та відтво-

рення в нормативно-правових актах. 
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Позбавлення людини можливості вільно пересуватися, є одним з 

найтяжчих обмежень, які застосовуються в сучасному світі до правопо-

рушників. Згадані обмеження застосовуються у разі затримання або поз-

бавлення волі особи за вчинення нею адміністративних або криміналь-

них правопорушень. 

Одним із видів затримання являється адміністративне затримання, 

яке застосовується як захід забезпечення провадження в справах про 

адміністративні правопорушення. Однак, нажаль, не зважаючи на право-

ву регламентацію адміністративного затримання, досить розповсюдже-

ними є випадки порушення гарантованих Конституцією України [1] прав і 

свобод людини та громадянина під час адміністративного затримання. 

Саме тому, дана проблема, на сьогодні, являється досить актуальною і 

потребує детального вивчення. В даній роботі ми розглянемо основні 

положення адміністративне затримання.  

Відповідно до ст. 260 КУпАП визначено, що адміністративне затри-

мання особи проводиться у випадках, прямо передбачених законами Ук-

раїни, з метою: 1) припинення адміністративних правопорушень, коли 

вичерпано інші заходи впливу, 2) встановлення особи, 3) складення про-

токолу про адміністративне правопорушення у разі неможливості скла-

дення його на місці вчинення правопорушення, якщо складення протоко-

лу є обов’язковим, 4) забезпечення своєчасного і правильного розгляду 

справ та виконання постанов по справах про адміністративні правопору-

шення допускаються адміністративне затримання особи [2]. 
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При цьому, у разі адміністративного затримання обов’язково склада-

ється протокол, у якому зазначаються наступне: 1) дата й місце його 

складення; 2) посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка склала 

протокол; 3) відомості про особу затриманого; 4) час і мотиви затриман-

ня;  

Протокол підписується посадовою особою, яка його склала, та за-

триманим. У разі відмови затриманого від підписання протоколу, в ньому 

робиться запис про це [2; ст. 262].  

В свою чергу, згідно ч. 2 ст. 262 КУпАП адміністративне затримання 

провадиться: 1) органами внутрішніх справ (Національною поліцією); 

2) органами прикордонної служби; 3) старшою у місці розташування охо-

ронюваного об’єкта посадовою особою воєнізованої охорони; 4) посадо-

вими особами Військової служби правопорядку у Збройних Силах Украї-

ни; 5) органами Служби безпеки України; 6) посадовими особами органів 

і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів; 7) посадовими осо-

бами, уповноваженими на те центральним органом виконавчої влади, 

що реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції); 

[2]. 

На останок, слід зазначити, що адміністративне затримання особи, 

яка вчинила адміністративне правопорушення, може тривати не більш як 

три години. 

Осіб, які незаконно перетнули або зробили спробу незаконно перет-

нути державний кордон України, порушили порядок в’їзду на тимчасово 

окуповану територію України або до району проведення антитерористи-

чної операції чи виїзду з них, порушили прикордонний режим, режим у 

пунктах пропуску через державний кордон України або режимні правила 

у контрольних пунктах в’їзду-виїзду, правила використання об’єктів тва-

ринного світу в межах прикордонної смуги та контрольованого прикор-
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донного району, у територіальному морі, внутрішніх водах та виключній 

(морській) економічній зоні України, вчинили злісну непокору законному 

розпорядженню або вимозі військовослужбовця чи працівника ДПС Укра-

їни або члена громадського формування з охорони громадського порядку 

і державного кордону, а також іноземців та осіб без громадянства, які не 

виконали рішення про заборону в’їзду в Україну, порушили правила пе-

ребування в Україні або транзитного проїзду через територію України, 

може бути затримано на строк до трьох годин для складення протоколу, 

а в необхідних випадках для встановлення особи та/або з’ясування об-

ставин правопорушення ‒ до трьох діб. 

Осіб, які порушили правила обігу наркотичних засобів і психотропних 

речовин, може бути затримано на строк до трьох годин для складення 

протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи, проведен-

ня медичного огляду, з’ясування обставин придбання вилучених нарко-

тичних засобів і психотропних речовин та їх дослідження ‒ до трьох діб з 

повідомленням про це письмово прокурора протягом двадцяти чотирьох 

годин з моменту затримання [2, ст. 263].  

Отже, з вищевказаного зробимо висновок, що на сьогодні в нашій 

країні порядок адміністративного затримання особи законодавчо закріп-

лений, однак і досі існує проблема правового закріплення і дотримання 

прав особи, яку затримали за адміністративне правопорушення. Крім то-

го, відсутній порядок надання такій особі правової допомоги щоб вона 

мала змогу захистити свої права під час адміністративного затримання. 
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Всі європейські країни, пройшли через реформу децентралізації, яка 

дала відчутний поштовх подальшому соціально-економічному розвитку 

цих країн, особливо ‒ на локальному рівні, яке здійснюється органами 

місцевого самоврядування. 

Відповідно до чинного законодавства України, місцеве самовряду-

вання є правом територіальної громади ‒ жителів села чи добровільного 

об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста ‒ са-

мостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і 

законів України [1]. 

В свою чергу децентралізація – це передача значних повноважень 

та бюджетів від органів державної влади органам місцевого самовряду-

вання. Таким чином, органи, що є ближчими до людей, наділяються яко-

мога більшими повноваженнями для найбільш ефективної їх реалізації. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
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В Україні процес децентралізації відбувається шляхом добровільного 

об’єднання сіл (селищ) в об’єднані територіальні громади (далі ‒ ОТГ).  

Об’єднана територіальна громада є територіальним публічно-

правовим утворенням, яке не має статусу юридичної особи публіч-

ного права. Створення та припинення об’єднаної територіальної грома-

ди не потребує державної реєстрації. Порядок, умови та засади ство-

рення об’єднаної територіальної громади врегульовані Законом України 

«Про добровільне об’єднання громадян» [2]. 

У Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» зазнача-

ється, що територіальні громади села, селища, міста, котрі добровільно 

об’єдналися в одну територіальну громаду, можуть вийти із складу 

об’єднаної територіальної громади в порядку, визначеному законом. То 

можна стверджувати, що чинний Закон України «Про місцеве самовря-

дування в Україні» надає право на об’єднання територіальним гро-

мадам будь-яких населених пунктів, що є адміністративно-

територіальними одиницями [3]. 

До виключної компетенції територіальної громади належать пи-

тання: а) формування місцевої ради, обрання місцевого голови й ухва-

лення рішення про дострокове припинення їх повноважень; б) заслухо-

вування звітів депутатів та місцевого голови; в) здійснення контролю за 

діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування у встано-

влених законодавством і статутом формах; г) об’єднання з іншими тери-

торіальними громадами і вихід із таких об’єднань [2]. Виходячи за наве-

деного вище, одним з виключних (прерогативних) повноважень територі-

альної громади є прийняття рішення про об’єднання з іншими територіа-

льними громадами. 

Згідно ч. 3 ст. 8 Закону «Про добровільне об’єднання територіальних 

громад» визначено, що «у разі об’єднання всіх територіальних громад 
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одного району в одну об’єднану територіальну громаду все майно спіль-

ної власності територіальних громад такого району є комунальною влас-

ністю об’єднаної територіальної громади, а пов’язані з таким майном 

права та обов’язки належать об’єднаній територіальній громаді з дня на-

буття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною та-

кою об’єднаною територіальною громадою» [2]. 

Враховуючи, що сам процес добровільного об’єднання територіаль-

них громад з метою їх укрупнення є та поступового перетворення райо-

нів в об’єднані територіальні громади. При цьому реорганізація районно-

го рівня торкнеться території кожного конкретного району і може виходи-

ти за його межі, що пливатиме на зміну меж таких районів. 

Так, відповідно до ч. 9 ст. 7 Закону визначає, що «якщо до складу 

об’єднаної територіальної громади увійшла територіальна громада (те-

риторіальні громади), розташована на території суміжного району, роз-

ширенню підлягають межі району, на території якого розташований ад-

міністративний центр утвореної об’єднаної територіальної громади». Це 

вплине не лише на територіальну організацію районної влади та влади 

об’єднаної територіальної громади, а й інших публічних інституцій, які ор-

ганізовують свою діяльність за територіальним принципом у сферах на-

дання медичних послуг, освітніх послуг, правоохоронної діяльності тощо 

[2]. У результаті є загроза отримання значних територіальних диспропо-

рцій в організації території об’єднаної територіальної громади, коли бу-

демо мати дуже великі і дуже маленькі об’єднані територіальні громади. 

Отже, враховуючи вище викладене можна зробити висновок, що 

процес децентралізації влади в Україні, відбувається шляхом ство-

рення об’єднаних територіальних громад. На сьогодні, діяльність ОТГ 

являється запорукою успішного розвитку відповідного регіону, оскільки 

ОТГ мають право самостійно вирішувати найважливіші місцеві питання, 
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а мешканці міст, сіл та селищ зможуть задовольняти свої інтереси в усіх 

сферах життєдіяльності на відповідній території. 
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Зміна політичної влади завжди веде за собою зміни в державному 

ладі будь-якої. Так, після чергових виборів президента України та поза-

чергових парламентських виборів в 2019 році, почався новий етап опти-

мізації місцевого самоврядування в Україні. 

Незважаючи на складність установленої законом процедури, статис-

тика 2015-2019 років свідчить, що перші діючі об’єднані територіальні 

громади (далі ‒ ОТГ) з’явились вже після перших місцевих виборів 25 
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жовтня 2015 року, тоді їх було 159, а на грудень 2019 року в Україна вже 

існує 939 об’єднаних громад, а 92 очікують рішення ЦВК про проведення 

виборів до ОТГ. 1. А це означає, що питання адміністративної реформи 

набуває масштабного характеру та вимагає введення відповідних змін в 

чинне законодавство України. 

На даний час передбачається реформувати адміністративно-

територіальний устрій України, об’єднавши області в регіони, а райони – 

в округи. І мета реформи не тільки в заміні слів, а в децентралізації вла-

ди. Тобто, передбачається впровадження трирівневної системи адмініс-

тративно-територіального устрою – громада (базовий), округ (субрегіо-

нальний) та регіон 2. Розглянемо деякі аспекти реформи в Україні 

більш детально. 

Зокрема, за задумом, адміністративна реформа в Україні повинна 

розпочинатися на рівні сіл (селищ), які мають об’єднатися в ОТГ, як ба-

зові адміністративні одиниці країни. Після цього громада може обирати-

ме раду громади і голову громади строком на чотири роки. Рада громади 

формуватиме виконавчий комітет, яким керуватиме голова ради 3. 

Наступною ланкою після громади виступає округ. Округ складуть 10-

15 громад, який очолить префект. Отже райони ліквідовують, а на субре-

гіональному рівні з’являються округи. Але округ – це не замінник сучас-

ного району. Площа округів буде значно більшою, а отже їх буде менше 

– близько 100 (районів зараз 490) 2. Функція округів – не така, як у су-

часних районів. Автори концепції схиляються до того, що округ – суто 

адміністративна одиниця і місцевого самоврядування на цьому рівні не 

буде. Відповідно, не буде і місцевих рад 3. 

На обласному рівні залишаться обласні ради, які обиратимуться на 

чотири роки і формуватимуть власні виконавчі комітети. До їхніх компе-

тенцій будуть віднесені взаємовідносини між громадами в області, реалі-
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зація проектів регіонального значення, управління спільним майном те-

риторіальних громад регіону 2.  

Натомість, усі місцеві адміністрації буде ліквідовано. На рівні округів 

утворять префектури, які очолюватимуть префекти. Вони будуть призна-

чатися та звільнятися Президентом України, строком на три роки, за по-

данням Кабінету Міністрів України 2. 

Відповідно до повноважень префект буде забезпечувати взаємодію 

територіальних органів центральних органів виконавчої влади та здійс-

нювати нагляд за додержанням ними Конституції і Законів України; коор-

динувати виконання державних програм; спрямовувати і організовувати 

діяльність територіальних органів центральних органів виконавчої влади 

та забезпечувати їхню взаємодію з органами місцевого самоврядування 

в умовах воєнного або надзвичайного стану, надзвичайної екологічної 

ситуації; здійснювати нагляд за додержанням Конституції і Законів Украї-

ни органами місцевого самоврядування 2. 

І останнім залишається регіон. Регіон – це усі сучасні 24 області та 

АР Крим. Їхні межі не змінюватимуть 3. В регіонах залишаються ради, 

які, на відміну від сучасних обласних рад, зможуть формувати свої вико-

навчі органи. Обиратиметься рада на 4 роки, а не на 5, як зараз. Основ-

на задача ради – розвиток регіону: прийняття бюджету, втілення держа-

вних програм, управління спільним майном громад регіону тощо 3. 

Отже, враховуючи вище викладене можна зробити висновки, що на 

сьогодні відбувається масштабна адміністративна реформа, яка прово-

диться з метою повноцінної імплементації Європейської хартії місцевого 

самоврядування 1. Саме тому Верховна Рада України повинна напра-

вити до Конституційного Суду проект закону про внесення змін до Осно-

вного закону в частині територіальної організації влади та місцевого са-

моврядування в найближчий час. Дані зміни зможуть вирішити на зако-
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нодавчому рівні суперечності у законодавчих та нормативно-правових 

актах, щодо формування нового адміністративно-територіального уст-

рою нашої держави. 
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Контроль та нагляд є основними засобами забезпечення законності і 

дисципліни в державному управлінні, які водночас, є найважливішими 

функціями держави [1, с. 319]. Серед різновидів контролю за діяльністю 

органів публічної влади особливе місце посідає громадський контроль. 

Саме тому, питання поняття та правової природи громадського контролю 
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у сфері публічного управління, на сьогодні, являються досить актуаль-

ними.  

В юридичній літературі громадський контроль – це система відносин 

громадянського суспільства з державою, яка ґрунтується на підзвітності 

органів державної виконавчої влади органам державної законодавчої 

влади (парламентський контроль) та недержавним структурам («третьо-

му сектору» та ЗМІ). Він є важливою формою реалізації демократії, оскі-

льки дає можливість населенню брати участь у державному управлінні, 

вирішенні державних і громадських справ, активно впливати на діяль-

ність органів державної влади і місцевого самоврядування [2].  

Головною особливістю громадського контролю є те, що останній не 

наділений безпосередньою можливістю застосовувати заходи примусо-

вого характеру, які можуть бути реалізовані в подальшому компетентни-

ми суб’єктами за наслідками такого контролю. Це означає, що результа-

ти громадського контролю можуть слугувати передумовою здійснення 

інших видів контрольної діяльності. Такий вид контролю, на відміну від 

діяльності державних спеціалізованих органів, найчастіше проводиться в 

опосередкованій формі, за яким контролююча структура через певні 

компетентні державні органи впливає на стан справ у тій або іншій конт-

рольованій сфері (об’єкті) [3, с. 9].  

Слід констатувати, що на теперішній час, визначення громадського 

контролю юридично не врегульоване, однак важливим досягненням в 

даній сфері стало розробка законопроекту про громадський контроль [4]. 

Відповідно до положень вищевказаного законопроекту, громадський 

контроль здійснюється з метою захисту прав і свобод громадян, закон-

них інтересів фізичних та юридичних осіб. Він покликаний сприяти: під-
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вищенню відкритості та прозорості діяльності органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування; визнанню, забезпеченню та захисту 

основних прав і свобод людини та громадянина; підвищенню рівня участі 

громадян та їх об'єднань в управлінні державними справами, місцевому 

самоврядуванні та прийнятті рішень, що мають суспільне значення; реа-

лізації суспільних ініціатив, спрямованих на захист суспільних інтересів; 

підвищенню рівня довіри громадян до діяльності органів державної вла-

ди, органів місцевого самоврядування; забезпеченню зворотного зв'язку 

між державою та суспільством, упередженню та вирішенню соціальних 

конфліктів; формуванню та розвитку громадянської правосвідомості; за-

лученню населення в процес протидії корупції; підвищенню ефективності 

діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядуван-

ня; зниженню ризиків прийняття та реалізації органами державної влади 

та органами місцевого самоврядування протиправних рішень та/або рі-

шень, що суперечать суспільним інтересам [4]. 

Крім того, даний законопроект закріплює такі форми контролю як: 

нагляд, перевірка та оцінка діяльності об’єктів громадського контролю на 

предмет її відповідності вимогам, встановленим законодавством Украї-

ни, та суспільним інтересам [4, ст. 3].  

В свою чергу, відповідно до проекту закону про громадський конт-

роль суб'єктами громадського контролю можуть бути: фізичні особи; гро-

мадські об'єднання; громадські організації з контролю за діяльністю суб'-

єктів владних повноважень, створені відповідно до вимог цього Закону; 

недержавні організації. 

Об'єктами ж громадського контролю можуть бути: органи державної 

влади; органи місцевого самоврядування; державні і комунальні підпри-
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ємства, установи, організації та юридичні особи, частка держави у стату-

тному фонді яких п'ятдесят відсотків та більше; заклади освіти та охоро-

ни здоров'я приватної форми власності; роботодавці; фізичні та юридич-

ні особи – отримувачі бюджетних коштів; особи, що займають домінуюче 

чи монопольне становище на ринку; фізичні та юридичні особи, які про-

дають товари, виконують роботи, надають послуги [4]. 

У підсумок вищевикладеному, можна зазначити, що на сьогодні в 

Україні, існує нагальна проблема в прийнятті Закону України «Про гро-

мадський контроль», який би запровадив уніфікований механізм забез-

печення участі громадськості в нормотворчості, а також в повній мірі зу-

мів врегулювати відповідальність суб’єктів владних повноважень за по-

рушення в сфері публічного управління в цілому. 
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«Хто хоче працювати – шукає засоби, хто не хоче – причини»  

С. Корольов 

  

Жити – значить працювати. Забезпечення прав громадян в трудових 

відносинах повинні посідати одне з пріоритетних місць у житті держави і 

суспільства.  

У всьому світі люди прагнуть створити максимально комфортні умо-

ви для життя і роботи. Багато хто хоче мати вільний графік і не бути 

прив’язаним до робочого місця. Тому і вибирають віддалену роботу.  

Стаття 43 Конституції України передбачає кожному право на працю 

шляхом встановлення рівних можливостей для працевлаштування за 

вільним вибором. Конституція України не передбачає обов’язок працю-

вати, громадяни мають змогу самі обирати види і тривалість своєї трудо-

вої зайнятості та своєю працею заробляти собі на життя [1]. 

Забезпечення прав громадян в трудових відносинах повинні посіда-

ти одне з пріоритетних місць у житті держави і суспільства.  

Динамічний соціально-економічний прогрес має базуватися переду-

сім на розвитку та ефективному використанні найціннішого ресурсу сьо-

годення – трудового потенціалу суспільства – та посиленні його іннова-

ційної активності [2].  
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Стрімкий розвиток цифрових технологій в останні кілька десятиліть 

зумовив появу та розповсюдження у всьому світі нестандартних форм 

організації процесу праці, зокрема, віддаленої роботи або, як її ще нази-

вають, надомної праці, телепраці чи дистанційної праці. Велика кількість 

компаній, в тій чи іншій мірі, користуються перевагами цієї форми та ак-

тивно практикують її використання серед своїх співробітників, які протя-

гом повного робочого дня або частково можуть працювати із дому чи де 

інше, поза офісом. В останні ж місяці пандемія коронавірусу змусила 

працювати мільйони людей віддалено (дистанційно) по всьому світу і 

одночасно оголила проблеми, пов’язані з недостатністю чи, навіть, пов-

ною відсутністю законодавчої регламентації цієї форми організації робо-

ти [6]. 

В результаті розвитку науково-технічного прогресу та розширення 

ринку праці, в тому числі і в рамках міжнародного співробітництва, набу-

ло актуальності таке явище як віддалена (дистанційна) робота [2]. 

Віддалена (дистанційна) робота стає все більш популярною і серед 

працівників і серед роботодавців. Такий підхід дозволяє повною мірою 

реалізувати свій потенціал. Однак роботодавці мають пам’ятати, що від-

далена (дистанційна) робота також є видом трудових відносин, а тому 

має відповідати вимогам законодавства, які необхідно виконувати. 

На шлях дистанційної праці стають в більшості представники гумані-

тарних і творчих професій – перекладачі, журналісти, дизайнери, фотог-

рафи, музиканти. В той же час, немало представників й інших спеціаль-

ностей, таких як, системні адміністратори, програмісти та багато інших 

[2]. 

Кількість людей, що працюють вдома, росте сьогодні в усьому світі. 

Підприємства розвинутих країн масово впроваджують дистанційну за-

йнятість [2].  
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Сьогодні поняття «віддалена (дистанційна) робота», в період каран-

тину, міцно увійшло в повсякденну практику і в Україні. 

Проте за тенденціями сучасного суспільства не встигає законодав-

ство. На сьогодні трудове законодавство України не дає визначення по-

няттю «віддалена робота». Є поняття «дистанційна робота, надомна ро-

бота», які є більш наближеними до суті віддаленої роботи. Тому, темати-

ка залучення віддаленого «дистанційного» працівника до роботи надзви-

чайно актуальна. Актуальність даного питання пояснюється неоднознач-

ним розумінням працівниками, а подекуди і роботодавцями, поняття тру-

дового договору про віддалену «дистанційну» роботу та правильності 

застосування дійового трудового законодавства в регулюванні праці від-

далених (дистанційних) працівників.  

Віддалену роботу не слід плутати з таким поняттям, як фріланс.  

Віддалений співробітник має ті ж самі права, що і працівник на підп-

риємстві, установі, організації, в офісі. З роботодавцем укладаються тру-

дові відносини у вигляді трудового договору. Флірансер – це також пра-

цівник, але його не зараховують у штат, при цьому він виконує роботу за 

домовленістю. Законом не забороняється укладати цивільно-правові до-

говори задля організації віддаленої чи дистанційної роботи (договір під-

ряду/договір надання послуг). У них можна зафіксувати обсяг виконаних 

робіт, розмір винагороди, терміни виплати, будь-які інші умови співпраці.  

Договір, що має таку форму більше підходить для фрілансерів, де 

встановлені терміни та якість виконаного завдання.  

Варто враховувати плюси і мінуси різних форм договорів. Укладаю-

чи цивільно-правовий договір, людина не має статусу працівника. Відпо-

відно до цього, не має і права на відпустку чи лікарняний [3].  

На міжнародному рівні сьогодні існує Конвенція Міжнародної органі-

зації праці про надомну працю № 177, яка, незважаючи на її назву, по су-
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ті, стосується будь-якої роботи поза приміщенням роботодавця, та од-

нойменна Рекомендація № 184, ухвалені в 1996 році. Конвенція перед-

бачає термін «надомна праця». Так, стаття 1 наголошує, що термін «на-

домна праця» означає роботу, яку особа, що називається надомником, 

виконує: 

– за місцем її проживання або в інших приміщеннях за її вибором, 

але не у виробничих приміщеннях роботодавця; 

– за винагороду; 

– з метою виробництва товарів або послуг, згідно з вказівками робо-

тодавця, незалежно від того, хто надає обладнання, матеріали або інші 

ресурси, що використовуються [4]. Однак Україна Конвенцію № 177 не 

ратифікувала. 

Тому, єдиним актом в Україні, що регулює подібні відносини, можна 

було вважати «Положення про умови праці надомників», затверджене 

Постановою Держкомпраці СРСР від 29 вересня 1981 №275/ 17-99. 

Відповідно до Положення надомниками вважаються особи, що укла-

ли трудовий договір з об’єднанням, комбінатом, підприємством, устано-

вою, організацією про виконання роботи вдома особистою працею з ма-

теріалів і з використанням знарядь і засобів праці, що надаються підпри-

ємством або придбаних за рахунок цього підприємства. Адміністрація 

може дозволяти надомникам виготовляти вироби для підприємства із 

власних матеріалів і з використанням особистих механізмів і інструмен-

тів. Перелік видів власних матеріалів і кількість виробів, що виготовля-

ються з них, а також порядок надання сировини й матеріалів визнача-

ються в галузевій інструкції [5].  

Трудовий договір з надомниками укладається, як правило, у письмо-

вій формі. В ньому мають бути викладені як основні, так і додаткові умо-

ви, що визначають взаємні обов’язки сторін. Прийняття на роботу надо-
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мника оформляється наказом (розпорядженням) роботодавця. Це своє-

рідний вид трудового договору при виконання роботи вдома, особистою 

працею, з матеріалів і з використанням знарядь і засобів праці, виділе-

них підприємством або придбаних за рахунок його коштів. Виходячи із 

вищезазначеного, до власних інструментів і механізмів можна віднести 

офісні меблі, комп’ютери, принтери та інше, які є власністю працівника, з 

яким укладено трудовий договір про надомну роботу. Це питання має 

бути вирішено при укладенні трудового договору про надомну роботу.  

На необхідності легалізації дистанційної праці в Україні представни-

ки юридичної науки й практики наголошували вже багато років.  

Слід погодитися з думкою Я. Сімутіної, що «все це довго могло б за-

лишатися на рівні наукових пропозицій, якби не запровадження в нашій 

державі суворих карантинних заходів, основні з яких – вимога залишати-

ся вдома та працювати дистанційно. З практичним втіленням останньої 

вимоги виникла проблема, зумовлена відсутністю у чинному законодав-

стві відповідних правових норм, що змусило законодавця в терміновому 

порядку вносити зміни до чинного Кодексу законів про працю України з 

метою спрямувати відносини щодо дистанційної форми організації робо-

ти в правове русло» [6].  

Слід зазначити, що трудове законодавство радянського зразка є не-

здатним регулювати трудові відносини в умовах карантину, запровадже-

ного в Україні.  

Як відомо, законом України «Про внесення змін до деяких законода-

вчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних 

та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби 

(COVID-19)» № 540-IX від 30 березня 2020 року (набрав чинності 2 квітня 

2020 року) встановлено нові засади регламентації окремих форм праці, 

які можливо застосовувати під час карантину. 
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Аналіз відповідних змін до Кодексу законів про працю України (далі – 

КЗпПУ) показує, що всі визначені строки, продовжуються на строк дії ка-

рантину.  

Так, статтю 21 КЗпПУ викладено у новій редакції, а саме: «трудовий 

договір є угодою між працівником і власником підприємства, установи, 

організації або уповноважений ним органом чи фізичною особою, за 

якою працівник зобов’язується виконувати роботу, а власник підприємст-

ва, організації  або уповноважений ним орган чи фізична особа зо-

бов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати 

умови праці, необхідні для виконання роботи передбачені законодавст-

вом про працю, колективним договором і угодою» [7]. Таким чином, з те-

ксту ст. 21 ч. 1 виключили фразу «визначену цією угодою, з підляганням 

внутрішньому трудовому розпорядкові». Виходячи з вищезазначеного 

можна зробити висновки, що відтепер працівник не буде зобов’язаним 

дотримуватись внутрішнього розпорядку та виконувати роботу, яка чітко 

визначена трудовою угодою. Крім того, на практиці може виникати біль-

ше непорозумінь, плутанини між поняттям «трудовий договір» чи «тру-

дова угода (цивільний договір)». Критерій «якщо працівник підпорядкову-

ється правилам внутрішнього трудового розпорядку – то це є трудові ві-

дносини», тепер відпав.  

Відповідно до статті 24 КЗпПУ трудовий договір про дистанційну 

(надомну) роботу повинен обов’язково укладатися в письмовій формі [7].  

Заслуговує уваги і стаття 60 КЗпПУ. Так, за погодженням між праців-

ником і власником підприємства, установи, організації або уповноваже-

ним ним органом для працівника може встановлюватися гнучкий режим 

робочого часу на визначений строк або безстроково як при прийнятті на 

роботу, так і згодом [7].  
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А на час загрози поширення епідемії, пандемії та/або на час загрози 

військового, техногенного, природного чи іншого характеру умова про 

дистанційну (надомну) роботу та гнучкий режим робочого часу може 

встановлюватися у наказі (розпорядженні) власника або уповноваженого 

ним органу без обов’язкового укладення у письмовій формі трудового 

договору про дистанційну (надомну) роботу.  

Гнучкий режим робочого часу – це форма організації праці, якою до-

пускається встановлення режиму роботи, що є відмінним від визначеного 

правилами внутрішнього трудового розпорядку, за умови дотримання 

встановленої денної, тижневої чи на певний обліковий період (два тижні, 

місяць тощо) норми тривалості робочого часу.  

Гнучкий режим робочого часу може передбачити: 

1) фіксований час, протягом якого працівник обов’язково повинен 

бути присутнім на робочому місці та виконувати свої посадові обов’язки; 

при цьому може передбачатися поділ робочого дня на частини; 

2) змінний час, протягом якого працівник на власний розсуд визна-

чає періоди роботи в межах встановленої норми тривалості робочого ча-

су; 

3) час перерви для відпочинку і харчування. 

Застосування гнучкого режиму робочого часу не тягне за собою змін 

в нормуванні, оплаті праці та не впливає на обсяг трудових прав праців-

ників.  

Стаття 60 КЗпПУ в новій редакції передбачає поняття дистанційної 

(надомної) роботи, як форми організації праці, коли робота виконується 

працівником за місцем його проживання чи в іншому місці за його вибо-

ром, у тому числі за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, 

але поза приміщенням роботодавця [7].  
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Законодавство дає право працівнику самостійно обирати місце для 

виконання роботи та не містить особливих вимог до нього.  

В той же час, при запроваджені дистанційної роботи мають бути 

обумовлені умови, що визначають взаємні обов’язки сторін. Сторони 

трудового договору мають самостійно домовитися про систему оплати 

праці (почасову чи відрядну), строки виконання робіт, способи контролю 

за виконанням, питання охорони праці, відповідальності сторін тощо.  

Статтею 125 КЗпПУ передбачено, що працівники, які використову-

ють свої інструменти для потреб підприємства, установи, організації, 

мають право на одержання компенсації за їх зношування (амортизацію). 

Розмір і порядок виплати цієї компенсації визначаються роботодавцем 

за погодженням із працівником. Також можна домовитись про компенса-

цію витрат за використання електроенергії та води, зв’язку та обслугову-

вання обладнання тощо [4] .  

При дистанційній роботі працівники розподіляють робочий час на 

свій розсуд, правила внутрішнього трудового розпорядку на них не по-

ширюються і оплата праці здійснюється за фактично виконану роботу. 

Але роботодавцю необхідно забезпечити облік виконаної роботи з вико-

ристанням будь-яких методів обліку, щодо яких сторони дійшли згоди.  

При проведенні оплати за виконану роботу мають бути дотримані 

норми статті 115 КЗпПУ щодо виплати заробітної плати не рідше двох 

разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти ка-

лендарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який 

здійснюється виплата [7].  

Тривалість робочого часу «дистанційних працівників» не може пере-

вищувати норм, передбачених статями 50 і 51 КЗпПУ (не більше 40 го-

дин на тиждень) [7].  
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Отже, на дистанційних працівників в повній мірі поширюється зако-

нодавство про працю з урахуванням специфіки та особливостей засто-

сування дистанційного режиму роботи, які обумовлюються у трудовому 

договорі.  

Виконання дистанційної (надомної) роботи не тягне за собою будь-

яких обмежень обсягу трудових прав працівників. Тобто при дистанційній 

роботі посаду та зарплату роботодавці повинні зберігати. Звільнення у 

зв’язку з карантином законодавством не передбачено. 

Таким чином, карантин запроваджений в Україні у зв’язку з COVID-

19, загострив проблему невідповідності чинного трудового законодавст-

ва сучасним реаліям та проблеми застосування його норм у надзвичай-

них ситуаціях.  

Щоб повністю не зупиняти виробничий процес та убезпечити праців-

ників від зараження, роботодавці змушені вдаватися до нестандартних 

підходів. Для багатьох підприємств(установ, організацій) цілком прийня-

тим компромісом стало запровадження ( віддаленої (дистанційної, надо-

мної роботи).  
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Аналізуючи історичні аспекти становлення морської піхоти в нашій 

державі, можемо констатувати, що це відносно відокремлений підрозділ 

Збройних Сил України, спрямований на виконання особливих завдань та 

функцій як у наступальних, так і оборонних військових операціях.  

Історичні етапи створення морської піхоти на теренах України мо-

жемо простежити ще з часів козацтва, які виконували функції та завдан-

ня властиві для морських піхотинців, особливо це яскраво засвідчують 

успішні походи за часів П.Сагайдачного. Так, історія українського флоту 

та бойових походів із використанням піхоти, яка висаджувалась на воро-

жій території й виконувала поставлені завдання, бере початок ще з кінця 

XVI ст. 

Однак, варто погодитися із твердженням П. Гай-Нижника, що історія 

української морської піхоти в класичному та сучасному розумінні 

пов’язана саме із П. Скоропадським, який стояв на чолі Української дер-

жави. Вважається, що саме він був найбільш ефективним у своїх рішен-

нях та кроках за часів української революції, зміг навести лад та побуду-

вати дієвий державний апарат як в центрі, так і на місцях. Разом із тим 

він створив український флот та боєздатну морську піхоту. 23 травня 
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1918 р. П. Скоропадський видає наказ по Морському відомству під на-

звою «Про початок формування бригади морської піхоти у складі трьох 

полків для несення служби». Серед завдань, які покладались на морсь-

ких піхотинців, було несення служби на прибережних територіях Україн-

ської держави у військово-морських фортецях, а також, звісно, прове-

дення за необхідністю десантних операцій [1].  

Після розпаду Радянського Союзу й створення української націона-

льної незалежної держави, розпочався новий період в історії творення 

морської піхоти України. Умовно можна поділити період незалежності на 

два підперіоди, до 2014 р., і після, коли в Криму розпочалась збройна аг-

ресія РФ проти України. Розглянемо їх більш детально. Так, 22 лютого 

1992 р., в м. Севастополь 880-й батальйон морської піхоти, який знахо-

дився у складі Чорноморського флоту, урочисто склав присягу на вір-

ність народу України. Однак невдовзі частину було розформовано, а 

офіцерів звільнено. Вже в липні 1993 р. в Севастополі Україною було 

сформовано 27-й окремий батальйон морської піхоти, й до нього вже 

вступили на службу офіцери саме Чорноморського флоту. Протягом 

1990-х років також були утворені 41-й окремий батальйон морської піхо-

ти, сформовано управління 4-ої окремої бригади МП ВМСУ. На початку 

2000-х відбулось скорочення сил морської піхоти. Лише в 2013 р. був 

утворений 501-й окремий батальйон морської піхоти на базі 501-го окре-

мого механізованого батальйону Військ берегової оборони ВМС України.  

Після 2014 року, з моменту виходу з території Криму розпочався су-

часний період в історії морської піхоти України. 

Із числа нормативних актів, спрямованих на врегулювання питань 

формування та діяльності морської піхоти, слід виділити прийняту ще в 

2009 р. Кабінетом Міністрів України постанову «Про затвердження Мор-

ської доктрини України на період до 2035 року» [2]. Серед пріоритетних 
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напрямів розвитку військово-морського потенціалу визначено відроджен-

ня та розвиток, окрім морської авіації, берегових ракетних військ, морсь-

кої піхоти України, шляхом приведення їх структури та чисельності у від-

повідність до тих завдань, які на них покладені. Із числа останніх норма-

тивних актів слід виокремити Указ Президента України від 23 травня 

2018 р. «Про День морської піхоти України», відповідно до якого саме 23 

травня стало для морської піхоти визначною датою [3]. Цим актом глава 

держави підкреслив столітню історію функціонування морської піхоти. 

Таким чином, історія морської піхоти України має славетну та давню 

історію, початок якої можна пов’язати ще із запорозькими козаками. Зро-

зуміло, що за часів козацьких походів ще не існувало нормативної бази, 

яка би регулювала питання формування та діяльності бойових підрозді-

лів. Українці служили у підрозділах морської піхоти часів Російської імпе-

рії переважно у акваторії Чорного моря, саме такі піхотинці стали після 

падіння цієї держави фундаментом для творення національної українсь-

кої морської піхоти. Цілковито можна стверджувати, що 

П. Скоропадського можна назвати засновником української морської пі-

хоти сучасного зразку, він своїми актами започаткував створення полків, 

ними визначались однострій піхотинців, Військово-морський прапор 

(який став основою сучасного прапору ВМС України). 

1 лютого 2018 року є офіційною датою створення Командування 

морської піхоти ВМС ЗС України. Головне призначення Командування 

морської піхоти полягає у керівництві, здійснені підготовки, планування, 

застосування морської піхоти та берегових ракетно-артилерійських 

військ, управління ними в ході виконання завдань [4]. 

Значна увага у питанні розвитку українських збройних сил полягає у 

підготовці висококваліфікованих спеціалістів. Не виключенням є і війсь-

ково-морські сили. Серед понад 230 курсантів, які урочисто склали при-



 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ -  2020 

ХІІ  МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

69 

 

сягу у Військовій академії в Одесі, чотирнадцять опановуватимуть спеці-

альність «Управління діями морської піхоти». В жодному іншому військо-

вому виші країни такої військової спеціальності немає [5]. Паралельно 

зараз у м. Миколаєві створюють «Школу морського піхотинця». 

На останок, слід зазначити, що морська піхота входить до складу 

Збройних сил України як окремий рід військ. Він являє собою передові 

з’єднання висадки, які діють у складі тактичних і оперативно-тактичних 

десантів. Також «морпіхи» обороняють пункти базування ВМС, островів, 

узбережжя, порти, аеродроми та інші стратегічні об’єкти. [5]. 

Отже, можна зробити висновок, що сьогодні перед Україною стоїть 

важливе завдання – розбудова надзвичайно важливого та перспективно-

го (з точки зору обороноздатності морських рубежів) нового роду військ ‒ 

морської піхоти. Зокрема, подальша роботу у підготовці (перепідготовка) 

особового складу морської піхоти, як «універсального воїна», що може 

діяти з моря, повітря і суші, а також покращення матеріально-технічного 

забезпечення, забезпечення новітніми видами озброєння, передусім віт-

чизняними являється однією з передумов щодо подолання зовнішньопо-

літичної кризи в нашій державі, спричиненої російською агресією щодо 

України.  
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засвідчує системні трансформаційні зміни у багатьох сферах суспільного 
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життя, починаючи від новітніх технологій і завершуючи публічним управ-

лінням. 

Україна не стоїть осторонь цих процесів, зокрема, в нашій державі в 

останні десятиліття простежується чіткий курс на європейську інтеграцію, 

запровадження новітніх технологій у систему державного управління та 

місцевого самоврядування, імплементація норм європейського та міжна-

родного співтовариства у національну систему права тощо. 

Окремим акцентом для української влади у адаптації до світових 

моделей управління є надання громадянам ефективних механізмів реа-

лізації прав та свобод, доступність послуг, що надає держава в особі ор-

ганів публічного управління. Одним із таких прогресивних напрямків вба-

чаємо формування системи ефективних адміністративних сервісів (пос-

луг), які є передумовою якісного задоволення потреб та законних інтере-

сів людини і громадянина. 

На даний момент в Україні сформовано нормативно-правову базу у 

сфері надання адміністративних послуг, яка і надалі продовжує розвива-

тися. Найбільша увага фахівців прикута до адміністративно-правової 

складової у регламентації зазначеного аспекту публічного управління. 

Уведення в правовий обіг поняття «адміністративні послуги» спря-

моване не на запровадження окремого виду адміністративно-правових 

відносин між державою та людиною, а на перегляд взаємовідносин між 

державними органами та особами, оскільки за змістом цього поняття ви-

знається принцип верховенства права. 

Вітчизняна правова наука єдиного підходу до розуміння понять «ад-

міністративних послуг» ще не виробила. Деякі представники юридичної 

науки ставлять під сумнів саму можливість вживання категорії «послуги» 

щодо діяльності органів влади, які здійснюють владні повноваження. 
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Останні роки, особливо після 2014 року, ми спостерігали формуван-

ня нової ідеології організації та діяльності органів виконавчої влади 

спрямованої на реалізацію принципів демократичної, соціальної, право-

вої держави, створюючи умови для реалізації прав і свобод громадян, а 

також надання їм широкого кола адміністративних послуг. 

Проаналізуємо на рівні Концепцій реформування державного управ-

ління у сфері надання адміністративних послуг. Можемо виокремити де-

кілька найбільш важливих із них: 

1) Концепцією адміністративної реформи в Україні, згідно з Указом 

Президента України від 22 липня 1998 року № 810 мало на меті запро-

вадження нової парадигми функціонування виконавчої влади [1]. Зокре-

ма, переорієнтації діяльності цих органів з суто адміністративно-

розпорядчих функцій на надання адміністративних (управлінських) пос-

луг усім особам. 

2) Концепція розвитку системи надання адміністративних послуг ор-

ганами виконавчої влади: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 

15 лютого 2006 р. № 90-р [2 ]. Згідно з якою першочергове значення має 

розроблення проектів та прийняття основоположних законів, які повинні 

визначити основні засади функціонування системи надання адміністра-

тивних послуг фізичним та юридичним особам.  

Положеннями Розпорядження визначалося: «сфера публічних пос-

луг становлять послуги, що надаються органами державної влади, ор-

ганами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, органі-

заціями, які перебувають в їх управлінні», в свою чергу «адміністративні 

послуги» – це результат здійснення владних повноважень уповноваже-

ним суб'єктом, що відповідно до закону забезпечує юридичне оформ-

лення умов реалізації фізичними та юридичними особами прав, свобод і 

законних інтересів за їх заявою (видача дозволів (ліцензій), сертифікатів, 
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посвідчень, проведення реєстрації тощо)» [2]. Ключові акценти, визначе-

ні цією Концепцією в Україні, станом на 2020 рік вже прийняті та набули 

чинності, тобто це дає підстави констатувати плідну роботу законодавця. 

Результатами реалізації Розпорядження стало прийняття багатьох норм 

в тому числі підзаконних (Рішень, наказів, пілотних проектів, розпоря-

джень – загалом більше 40). 

3) Концепція реформування місцевого самоврядування та територі-

альної влади ухвалена у квітні 2014 року стала наступним кроком у адмі-

ністративно-правовій регламентації надання адміністративних послуг. 

Зокрема, одним із завдань реформи поставлено забезпечення доступно-

сті та якості публічних послуг відповідно до державних стандартів [3]. 

Проведення реформи передбачалося здійснити в 2 етапи до 2017 року, 

однак маємо констатувати, що процес остаточного запровадження ре-

зультатів реформ все ж відбудеться після місцевих виборів народних 

депутатів, визначених на 25 жовтня 2020 року. Основним завданням що-

до надання публічних послуг було визначено чотири критерії: територіа-

льної доступності, матеріально-технічної бази, відкритості інформації, 

професійності. Остання в свою чергу вимагає постійного підвищення 

кваліфікаційного (освітнього) рівня службовця. 

Отже, в Україні більше 20 років йде активний процес розвитку зако-

нодавчого та підзаконного врегулювання щодо надання адміністратив-

них послуг в Україні. Зокрема, тільки результатом згаданих Концепцій 

стало прийняття та безпосередній вплив на норми майже зі 100 підза-

конними нормативно-правовими актами (багато з яких вже втратили 

чинність). В свою чергу, інформаційні технології надали ефективний тех-

нічний інструментарій, за допомогою яких стало можливим спрощення 

процедури надання адміністративних послуг, можливість отримання зна-

чного переліку послуг он-лайн. 
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У сучасному цивілізованому світі активно розробляються та впрова-

джуються ідеї ґендерної рівності в усіх сферах суспільного життя. Не сто-

їть осторонь цих процесів і Україна. Хоча, на жаль, і досі в нашій країна 

існують окремі сфери суспільного життя, які традиційно вважаються «су-

то чоловічими». Однією із таких сфер донедавна залишалася військова 

служба.  

Однак, в останні декілька років (особливо після початку російської 

агресії) активізувалися процеси впровадження політики ґендерної рівно-

сті в сфері публічного управління, в тому числі і в ЗСУ. Зокрема, відбу-

лися суттєві зміни нормативно-правового регулювання відповідних пи-

тань, здійснюється становлення державних інституцій, що покликані 

слідкувати за дотриманням ґендерної рівності та недискримінації за 

ознакою статі. Проте, ситуація щодо створенням реальних умов прохо-

дження служби в ЗСУ для жінки-військовослужбовця нарівні з чоловіка-

ми-військовослужбовцями є далекою від ідеальної й тому потребують 

змін чинного законодавства та удосконалення механізму забезпечення 

ґендерної рівності проходження жінками служби в ЗСУ, що в подальшо-

му дасть змогу якісно врегулювати окремі суперечливі аспекти у зазна-

ченій сфері. 

Ми вважаємо, що деякі Укази Президента містять норми, які ще не 

приведені у відповідність тим змінам, які були внесені 2018 р. згідно з За-

коном України «Про внесення змін до деяких законів України щодо за-

безпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час прохо-

дження військової служби у Збройних Силах» [1]. Зокрема, потребують 

внесення змін до ч. 50 Указу Президента «Про Положення про прохо-

дження громадянами України військової служби у Збройних Силах Украї-

ни» [2], а саме: з п. 3 ч. 50 Указу слова та цифри «віком до 40 років» за-
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мінити словами «які не досягли граничного віку перебування на військо-

вій службі військовослужбовців офіцерського складу». Оскільки станом 

на сьогодні там міститься норма, що первинне військове звання молод-

шого лейтенанта присвоюється в тому числі «жінкам віком до 40 років». 

Окрім того, пропонуємо доповнити ч. 82 Указу Президента «Про По-

ложення про проходження громадянами України військової служби у 

Збройних Силах України» [2]. Так, в абзаці 9 ч. 2 п. 82 вказується: «пере-

ведення вагітних військовослужбовців-жінок за їх клопотанням відповідно 

до медичного висновку – на посади з меншим обсягом роботи, а також 

військовослужбовців-жінок, які мають дітей віком до трьох років, за їх 

клопотанням у разі неможливості виконання ними обов’язків на займаних 

посадах». Дана норма про таке виключне право жінок є дискримінуючою 

щодо чоловіків-військовослужбовців, тому пропонуємо до 9 абзацу п. 2 ч. 

82 Указу після слів «а також військовослужбовців-жінок, які мають дітей 

віком до трьох років» доповнити наступними словами: «батьків-

військовослужбовців, які виховують дітей до трьох років без матері (у ра-

зі її смерті, позбавлення батьківських прав, на час перебування у лікува-

льному закладі охорони здоров'я та в інших випадках відсутності мате-

ринського піклування про дітей)». В цьому випадку в повній мірі будуть 

захищені права не тільки вказаної особи військовослужбовця за принци-

пами гендерної рівності, а й права дитини. Хоч зазначена категорія осіб 

стосовно яких пропонуються зміни і має право на всі пільги, що й жінки-

військовослужбовці (ця імперативна норма визначена Кодексом законів 

про працю України), все ж відсутність такого формулювання в Указі вка-

зує на певні прогалини у праві та потребує пошуку норми застосовуючи 

аналогію закону. Роз’яснення Мінсоцполітики щодо п. 5 ст. 11 Закону 

«Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сі-

мей» встановлено, що військовослужбовці-жінки користуються всіма 
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пільгами, передбаченими законодавством з питань соціального захисту 

жінок, охорони материнства і дитинства. Ці пільги також поширюються на 

батьків із числа військовослужбовців, які виховують дітей без матері. Жі-

нки-військовослужбовці, які виховують дітей до 14 років, не мають права 

на гнучкий графік роботи [3].  

Вважаємо за доцільне внести зміни й в порядок відрядження війсь-

ковослужбовців. Відповідно до ч. 145 зазначеного Указу направлення у 

відрядження військовослужбовців-жінок вагітних та тих, які мають дітей 

віком до чотирнадцяти років, без їх згоди не допускається [2]. Вважаємо 

за доцільне для досягнення принципу ґендерної рівності в даному пи-

танні абзац 15 п. 145 Указу викласти в наступній редакції: «Направлення 

у відрядження військовослужбовців-жінок вагітних та тих, які мають дітей 

віком до чотирнадцяти років, а також військовослужбовців, які виховують 

дітей віком до чотирнадцяти років без матері (у разі її смерті, позбавлен-

ня батьківських прав, на час перебування у лікувальному закладі охоро-

ни здоров'я та в інших випадках відсутності материнського піклування 

про дітей), без їх згоди не допускається». Вважаємо, що саме в такій ре-

дакції буде дотримано принцип ґендерної рівності. 

Крім того, використання досвіду сусідньої нам Польщі в ЗСУ може 

бути реалізовано шляхом запровадження окремої посади Уповноважено-

го у справах військової служби жінок. Ще одним кроком, який стане про-

гресом в питаннях ґендерної рівності у ЗСУ, є розширення переліку по-

сад і військово-облікових спеціальностей, на які може претендувати жін-

ка-військовослужбовець або взагалі виключити норму Указу Президента 

«Про Положення про проходження громадянами України військової слу-

жби у Збройних Силах України» ч. 14 «Жінки можуть бути прийняті на 

військову службу за контрактом за наявності вакантних військових посад, 

які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінками» [2], й змінити 
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ч. 11 ст. 1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» 

яка визначає, що «жінки, які мають фах, споріднений з відповідною війсь-

ково-обліковою спеціальністю, визначеною в Постанові Кабміну [4] та 

придатні до проходження військової служби за станом здоров'я, віком та 

сімейним станом, беруться на військовий облік військовозобов'язаних» 

[5] таким чином, щоб жінки мали рівні із чоловіками можливості обіймати 

посади і військові професії.  

Резюмуючи все вищесказане, можна зробити висновок, що сьогодні 

в цілому, українська інституційна модель забезпечення стандартів ґен-

дерної рівності відповідає передовому досвіду європейських держав, 

оскільки в нашій державі також існують спеціальні інституції на різних рі-

внях публічного управління задля забезпечення ґендерної рівності. Од-

нак Україна не пішла шляхом Ізраїлю або Норвегії, де військовий 

обов’язок розповсюджується на представників обох статей. 

Наразі, низка положень підзаконних нормативних актів, досі зберіга-

ють колізійність щодо базового значення принципу ґендерної рівності в 

ЗСУ. Варто зауважити, що деякі нормативні акти потребують внесення 

змін та доповнень, оскільки їх норми не відповідають змінам в законо-

давстві про забезпечення ґендерної рівності у ЗСУ та містять прогалини 

у праві.  
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Актуальність теми зумовлюється активним розповсюдженням пан-

демії коронавірусу на території України. Інфекційне захворювання спри-

чинило запровадження карантину в межах держави, тим самим вплину-

вши на призупинення або обмеження господарської діяльності значної 

кількості діючих об’єктів господарювання. За даними Торгово-

промислової палати, свою діяльність припинили близько 700 тисяч підп-

риємств, установ та організацій, що забезпечували роботою понад 3,5 

млн. людей [1]. В умовах карантину гострим питанням стало оформлен-

ня трудових відносин, не допускаючи при цьому порушень трудового за-

конодавства, а саме, відпусток без збереження заробітної плати.  

Ступінь досліджуваності проблеми. Дослідженню питання надан-

ня відпусток без збереження заробітної плати в минулому приділили ува-

гу такі вчені: Л.П. Геращенко, В.Д. Авескулов, Н.М. Хуторян та інші. Але 

слід зазначити, що дані практичні та наукові знання є досить неактуаль-

ними у зв’язку з обставинами, що виникли на території України. Також 

позначене питання частково досліджувалося доктором юридичних наук - 

Кучмою О.Л. 

Метою роботи є аналіз сучасного стану правового регулювання 

трудових відносин, а також проведеної політики органів державної вла-

ди, що спрямована на захист об’єктів господарювання в умовах каранти-

ну. 

Методи дослідження. Основою методології дослідження є загаль-

нонаукові та спеціальні методи пізнання: системний, діалектичний, порі-

вняльно-правовий, метод юридичного аналізу. 
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Основні положення. З 12 березня 2020 р. на території України за-

проваджено карантин через спалах коронавірусу у світі. Зокрема вве-

дення карантину визвало низку обмежень і змін в чинному законодавстві, 

які закріплені в прийнятому 17 березня 2020 року Законі України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на за-

побігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» 

[2].  

Велика кількість підприємств зупинили або частково обмежили свою 

діяльність, що стало передумовою зменшення чисельності працівників, 

щоб не накопичувати заборгованості по заробітній платі. Однак при ба-

жанні уникнути скорочення штату, роботодавець має право запропону-

вати оформлення безоплатної відпустки на період карантину, що може 

бути вигідним для працівника, оскільки за ним зберігається робоче місце. 

Оформлення відпуски без зберігання заробітної плати передбачене 

статтями 25 і 26 Закону України «Про відпустки». 

За Законом України від 17.03.2020 № 530-IX доповнення зазнала 

стаття 26 Закону України «Про відпустки», відповідно до якої термін пе-

ребування у відпустці без збереження заробітної плати під час карантину 

не зараховується у загальний термін, що складає 15 календарних днів. 

Оформлення безоплатної відпустки можливе лише за згодою двох сторін 

з ініціативи працівника, а не роботодавця. 

Згідно пункту 31 частини першої статті 25 Закону України «Про відпу-

стки» від 11.05.2010 № 2169-VI надання безоплатної відпустки для до-

гляду за дитиною до 14 років на період карантину, встановленого на пе-

вній території, можливе на основі суб’єктивного права батькам, бабусі та 

діду, іншим родичам, що фактично доглядають за дитиною, або осо-

бою,яка взяла дитину під опіку чи усиновила. 
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Чинне законодавство також передбачає інші види відпусток без збе-

реження заробітної плати на період карантину чи його частину, а саме, 

відпустку без збереження заробітної плати або із частковим збережен-

ням для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, додат-

кову відпустку для працівників, які мають дітей або повнолітню дитину – 

особу з інвалідністю з дитинства та жінок, які мають двох або більше ді-

тей віком до 15 років терміном, який визначений законодавством.  

Дані зміни містять ряд недоліків, тому що законодавство не перед-

бачає те, що працівник може бути вимушений брати таку відпустку під 

загрозою звільнення, при цьому інтереси працівника стають майже неза-

хищені. 

Висновки дослідження. Отже, розповсюдження коронавірусу в Ук-

раїні та введення карантинного режиму змусили уряд запровадити певні 

механізми, спрямованні на захист трудових відносин. Таким чином, змін 

застали деякі законодавчі акти, які практично не регулюють збалансова-

ність положень між роботодавцем та працівником і роблять інтереси 

працівника практично незахищенними, тож потребують повторного розг-

лядання або скасування. 
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сурс]. – Режим доступу до ресурсу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-IX/. 

 

https://www.epravda.com.ua/news/2020/03/20/658327
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-IX
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Податки виникли дуже давно, і їхня мета в різні часи була забезпе-

чення ресурсами державні утворення для досягнення певних цілей.  

Попри те, що поняття оподаткування з’явилося не зараз, податки в 

сучасному розумінні виникли близько 200 років, тому вперше податок на 

доходи запровадила Велика Британія 1799 року. США запровадили по-

даток на доходи фізичних осіб 1861 року. На початку XX століття у най-

більших промислових економіках світу податкові надходження становили 

менше 10 % ВВП, сьогодні цей показник у деяких розвинених країнах ся-

гає понад 40 % ВВП [1].  

Група з розробки фінансових заходів по боротьбі з відмиванням 

грошей  (FATF) порекомендувала урядам країн світу розглядати ухилен-

ня від податків як сигнал для проведення перевірки у пошуках інших ви-

дів фінансових зловживань. FATF порекомендувала включити ухилення 

від сплати податків до списку злочинів з відмивання грошей. 

https://dt.ua/articles/52287
https://dt.ua/articles/52287
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У своєму прес-релізі за підсумками пленарної сесії FATF оголосила 

про включення ухилення від сплати податків до списку «предикативних 

злочинів, що передують легалізації грошових коштів, отриманих неза-

конним шляхом». 

За підсумками двох років обговорень організація на лютневій плена-

рній сесії переглянула Міжнародні стандарти протидії легалізації (відми-

ванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму 

та розповсюдженню озброєнь, які використовуються більш ніж у 180 кра-

їнах світу як один з основоположних документів у цій сфері. 

Зміна підходу до оцінки податкових злочинів важким тягарем ляже 

на фінансові інститути і транснаціональні корпорації, Галузеві організації 

фінансового сектору останні місяці активно направляли FATF листи з 

попередженнями про те, що занадто широке трактування ухилення від 

податків негативно позначиться на світовій фінансовій системі [2].  

Питання сплати податків є надзвичайно актуальним, а його значи-

мість підтверджується наявністю механізмів державного примусу та по-

карання за невиконання чи неналежне виконання даного обов’язку. У ци-

вілізованій державі несплата податків є найбільшим злочином. 

В юридичній літературі проявляється неоднозначний підхід до ви-

значення податкових злочинів. Наприклад, В.В. Лисенко пропонує визна-

чення податковому злочину як такого, що спрямований проти податкової 

системи та на спричинення шкоди у вигляді ненадходження податків, 

зборів (інших обов'язкових платежів). У зв'язку із цим, наводиться зага-

льна характеристика таких злочинів: корисливе спрямування; здійснення 

під прикриттям легальної підприємницької діяльності; продовження про-

тягом значного проміжку часу; спричинення значної матеріальної шкоди 
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суспільним відносинам; здійснення фізичними чи службовими особами 

суб'єктів підприємницької діяльності. В свою чергу, класифікаційна спіль-

ність податкових злочинів формується на підставі двох критеріїв: кримі-

нально-правового, що об’єднує злочини у сфері господарської, службо-

вої діяльності, та криміналістичного у сфері економіки – фінансово-

господарська діяльність, виконання фінансово-господарських операцій 

[3]. 

Тому, вчений наводив такий список складів злочинів за КК (в редак-

ції, що діяла на час написання його монографії), які він відніс до подат-

кових, наразі деякі з них виключені із КК: 

ст. 201 контрабанда; 

ст. 202 порушення порядку зайняття господарською або банківською 

діяльністю (виключена); 

ст. 203 зайняття забороненими видами господарської діяльнос-

ті (виключена); 

ст. 204 незаконне виготовлення, зберігання, збут та транспортуван-

ня з метою збуту підакцизних товарів; 

ст. 205 фіктивне підприємництво (злочин декриміналізований Зако-

ном України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та 

Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску 

на бізнес» № 101-IX від 18 вересня 2019 року) [4]. 

ст. 207 ухилення від повернення виручки в іноземній валюті (виклю-

чена); 

ст. 208 незаконне відкриття або використання за межами України 

валютних рахунків (виключена); 

https://taxlink.ua/ua/analytics/doc-viznachennja-ta-klasifikacija-podatkovih-zlochiniv/viznachennja-ta-klasifikacija-podatkovih-zlochiniv/#_ftn1
https://taxlink.ua/ua/analytics/doc-viznachennja-ta-klasifikacija-podatkovih-zlochiniv/viznachennja-ta-klasifikacija-podatkovih-zlochiniv/#_ftn1
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ст. 209 легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, 

здобутих злочинним шляхом; 

ст. 212 ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів); 

ст. 213 порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом; 

ст. 214 порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінно-

го каміння (виключена); 

ст. 216 незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут 

незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених контрольних марок; 

ст. 218 фіктивне банкрутство (виключена); 

ст. 219 доведення до банкрутства; 

ст. 221 незаконні дії у разі банкрутства (виключена); 

ст. 222 шахрайство з фінансовими ресурсами. 

Таким чином, в основу складів злочинів покладена виключно еконо-

мічна складова, а сам механізм податкового злочину пояснюється фак-

том завдання державі матеріальної шкоди.  

Ефективність кримінально-правового законодавства держави – це 

диференціація між криміналізацією конкретних діянь та застосуванням 

«законної аналогії». 

Тобто, кримінальний закон у своїй особливій частині має містити та-

кий кількісний і якісний склад кримінально-правових норм (складів злочи-

нів), щоб: по-перше, максимально конкретно детермінувати діяння, які 

держава вважає злочинами, щоб уникнути практики застосування анало-

гії у кримінальному законі, і, по-друге, диспозиції кримінальних норм ма-

ють бути позбавлені крайньої конкретизації (або дублюванню) з метою 

недопущення потуранню злочинності через законодавчі прогалини. 
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З огляду на наведений принцип, за сучасним українським криміна-

льним законом податковими можна назвати лише такі злочини: 

ст. 212 ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів); 

ст. 212-1 ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язко-

ве державне соціальне страхування та страхових внесків на загальноо-

бов’язкове державне пенсійне страхування. 

Усі інші склади злочинів, які за вищенаведеними класифікаціями 

пропонуються як «податкові», необхідно розглядати як такі, що не міс-

тять у собі ознак конкуренції статтям 212 та 212-1 КК, а у випадку їхнього 

вчинення утворюють сукупність, оскільки за своєю кримінологічною осо-

бливістю вони є пов'язаними із податковими.  
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Закон України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон) 

визначає у розділі ІІІ коло та правовий статус суб’єктів відносин у сфері 

доступу до публічної інформації, відповідно до статті 12 якого, суб'єктами 

відносин у сфері доступу до публічної інформації є: 

1) запитувачі інформації - фізичні, юридичні особи, об’єднання гро-

мадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень; 

2) розпорядники інформації; 

3) структурний підрозділ або відповідальна особа з питань доступу 

до публічної інформації розпорядників інформації [1]. 

Не зважаючи на те, що закон має вже майже 10-річну історію, питан-

ня надання інформації, що містить суспільний інтерес однозначно не ви-

рішене, про це свідчить значна кількість справ щодо оскарження рішень, 

дій або бездіяльності розпорядників публічної інформації [2], тому в ме-

жах цього дослідження зупинимося саме на суб’єктах, що реалізовують 

право на доступ до публічної інформації або розпорядниках інформації. 

Поняття «розпорядники інформації» охоплює коло суб’єктів, які ма-

ють визначені Законом обов’язки щодо оприлюднення та надання публі-
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чної інформації, що знаходиться у їхньому володінні. Розпорядники пуб-

лічної інформації, відповідно до Закону, є тими суб’єктами, що забезпе-

чують реалізацію права на доступ до інформації. 

Відповідно до статті 13 Закону, розпорядниками інформації є: 

- суб'єкти владних повноважень – органи державної влади, інші дер-

жавні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автоном-

ної Республіки Крим (далі – АРК), інші суб'єкти, що здійснюють владні 

управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обо-

в'язковими для виконання; 

- юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих бюдже-

тів, бюджету АРК, – стосовно інформації щодо використання бюджетних 

коштів; 

- особи, якщо вони виконують делеговані повноваження суб'єктів 

владних повноважень згідно із законом чи договором, включаючи надан-

ня освітніх, оздоровчих, соціальних або інших державних послуг, – сто-

совно інформації, пов'язаної з виконанням їхніх обов'язків; 

- суб'єкти господарювання, які займають домінуюче становище на 

ринку або наділені спеціальними чи виключними правами, або є природ-

ними монополіями, – стосовно інформації щодо умов постачання това-

рів, послуг та цін на них. 

До розпорядників інформації, зобов'язаних оприлюднювати та нада-

вати за запитами інформацію, яка є публічною, прирівнюються та-

кож суб'єкти господарювання, які володіють: 

- інформацією про стан довкілля; 

- інформацією про якість харчових продуктів і предметів побуту; 

- інформацією про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та 

інші надзвичайні події, що сталися або можуть статися і загрожують здо-

ров'ю та безпеці громадян; 
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- іншою інформацією, що становить суспільний інтерес (суспільно 

необхідною інформацією). 

Вважаємо слушною думку стосовно того, що під поняттям «розпоря-

дник інформації» розуміється не особа, яка має право розпорядження 

інформацією, а особа, під контролем якої знаходиться публічна інфор-

мація. Так само, у розумінні Закону, не є розпорядниками інформації, та, 

відповідно, суб’єктами владних повноважень посадові та службові особи 

органів влади. 

Є доречним з’ясувати, що є «володінням» у розумінні цього Закону. 

Відповідно до статті 1 Закону, публічною інформацією є відображена та 

задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформа-

ція, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами 

владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодав-

ством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, 

інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом. 

У даному випадку під володінням розуміється не юридична право-

мочність, що є складовою права власності (володіння, користування, ро-

зпорядження), а характеристика фактичного стану, тобто факт контролю 

суб’єкта над певною інформацією як нематеріальним об’єктом (інформа-

ція зберігається у суб’єкта в зафіксованому на матеріальному носії ви-

гляді або іншим чином доступна йому). 

Згідно вищезазначеного не можна не погодитися з висновком, що 

термін «розпорядник» лише позначає, що інформація знаходиться у фі-

зичному контролі суб’єкта, а не те, що він має право розпоряджатися і 

визначати долю інформації на свій розсуд [3].  
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Автор: Демченко К.А., студентка ІІІ курсу спеціальності 081 «Право», 

Коледж Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомли-

нського, м. Миколаїв 

Науковий керівник: Русецька Ю. Л., викладач вищої категорії, Коледж 

Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського, 

м. Миколаїв 

 

Невід'ємною частиною політичної системи сучасного демократичного 

суспільства є політичні партії - політичні громадські організації, що бе-

руть активну участь у здійсненні публічної влади,  “зареєстрова-

ні згідно із законом як добровільні об'єднання громадян-

прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвит-

ку, і що мають за мету сприяти формуванню і вираженню політичної волі 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text
https://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA009761
http://justice-dn.gov.ua/index.php/19-publichna-informatsiya/1077-rozporyadniki-informatsiji
http://justice-dn.gov.ua/index.php/19-publichna-informatsiya/1077-rozporyadniki-informatsiji
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громадян, беруть активну участь у виборах та інших політичних заходах” 

[1,ст. 2]. 

Політичні партії відіграють важливу роль у політичній системі суспі-

льства, функціонуванні держави. Політичні партії - це не тільки об'єднан-

ня громадян, що створені для реалізації та захисту політичних, економіч-

них і соціальних, інтересів, але також й суб'єкти владних відносин, утво-

рені відповідно до конституційно-правових норм громадянами України [2, 

ст. 4-5]. Діяльність політичних партій розповсюджується на всі сфери 

суспільного та державного життя і, саме тому, потребує належної кон-

ституційно-правової регламентації. Однак, незважаючи на численні 

політико-правові перетворення, що відбуваються в Україні, процес 

функціонування багатопартійної системи, як і діяльність окремих 

політичних партій, протікає подекуди складно, неоднозначно і супереч-

ливо [3, ст. 19-20]. 

У сучасній Україні ідеї політичного плюралізму і багатопартійна полі-

тична система одержали своє закріплення на конституційному рівні, що 

виражається насамперед у визнанні права громадян на об'єднання в по-

літичні партії і громадські організації, організації громадського життя на 

принципах політичного, економічного й ідеологічного різноманіття. Таким 

чином, у Конституції України зафіксовано провідну роль політичних пар-

тій у державотворчих процесах: “Політичні партії є тією демократичною 

інституцією, яка сприяє формуванню і вираженню політичної волі грома-

дян шляхом участі у виробленні та реалізації державної політики” [4, ст. 

36-37].  

Базовими законодавчо-нормативними актами України, які регулюють 

питання утворення та функціонування політичних партій, на сьогодні є 

Конституція України, закони України “Про політичні партії в Україні”, “Про 

вибори народних депутатів України”, “Про вибори депутатів Верховної 
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Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, 

міських голів”, інші нормативно-правові акти, які визначають питання 

взаємодії політичних партій з іншими органами виконавчої влади [1, 2, 4]. 

Найбільш повно питання, пов’язані з утворенням та діяльністю полі-

тичних партій, їх правами, державною підтримкою та контролем за їх ді-

яльністю, розкриваються у Законі України “Про політичні партії в Україні”. 

Правова основа і регламентація діяльності політичних партій трактується 

цим законом так: “Політичні пар-

тії провадять свою діяльність відповідно до Конституції України, цього 

Закону, а також інших законів України та відповідно 

до партійного статуту, укладеного у визначеному цим Законом порядку” 

[1, ст. 3]. 

Партія має власну ідеологію, політичну платформу, організаційну 

структуру, певні методи й засоби діяльності, соціальну базу, електорат. 

Основний зміст діяльності будь-якої політичної партії - здобути політичну 

владу в державі та реалізовувати свої програмні цілі: економічні, політи-

чні, ідейно-теоретичні, моральні за допомогою законодавчої, виконавчої 

та судової влади. Свої програмні цілі політичні партії проводять у життя 

через ідейно-політичну, організаційну, пропагандистську, державну (у 

разі здобуття державної влади) діяльність, виробляючи певну стратегію 

й тактику своєї поведінки [5, ст. 7-18]. 

Як висновок зазначу, що у сучасному демократичному суспільстві 

політичні партії, як інститути політичної системи та водночас інститути 

громадянського суспільства, відіграють найважливішу роль, що виявля-

ється в наступних напрямках їх діяльності: участь у виборах до органів 

державної влади і місцевого самоврядування; робота представників пар-

тій в органах державної влади та місцевого самоврядування; сприяння 

формуванню і вираженню політичної волі громадян, що передбачає фо-
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рмування та розвиток політичної та конституційної правосвідомості гро-

мадян. Ця діяльність політичних партій є необхідною передумовою фор-

мування демократичної правової держави і громадянського суспільства 

та їхньої взаємодії [6, с. 65].  

Разом з цим, нагальними напрямками розвитку конституційно-

правового статусу політичних партій в Україні є деталізація конституцій-

но-правового регулювання інституту програм політичних партій, конкре-

тизація обов'язків політичних партій, встановлення ефективного механі-

зму функціонування опозиційних партій, посилення відповідальності по-

літичних партій за порушення норм Конституції та чинного законодавства 

держави. 
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УДК 342.9: 349.4 

ШЛЯХИ ТА ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  КОНТРОЛЬНО-

НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В 

УКРАЇНІ 

Автор: Борко А.Л., д-р юрид. наук, доцент, декан факультету морсь-

кого права, Національний університет кораблебудування імені адміра-

ла Макарова, м. Миколаїв 

 

За тривалий час проведення  земельної реформи в  Україні накопи-

чилася значна кількість проблем. Серед найгостріших  проблем у  даній  

сфері наразі залишаються : недосконалість державного управління зе-

мельними відносинами, у  тому  числі й  стосовно контролю за  раціона-

льним  використанням і охороною земель, нерозвиненість автоматизо-

ваної системи ведення Державного кадастру, брак  дієвого механізму 

економічного стимулювання  використання й охорони земель. [1] 

Очікує  свого вирішення  проблема встановлення меж державного 

втручання в регулювання  відносин власності  на  землю, а  також забез-

печення  використання земельних ділянок із дотриманням принципу за-

конності як одного з найважливіших конституційних принципів у даній  

сфері.       

Проблеми у сфері  контролю за  раціональним використанням і охо-

роною земель значною мірою зумовлені незавершеністю  процесу інвен-

таризації і  автоматизації  системи ведення державного земельного ка-

дастру ,недосконалістю землевпорядної документації та недостатністю 

нормативно-правового забезпечення, майже  повною  відсутністю освіт-

ньої та  просвітницької роботи.[ 2 ] 
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До основних чинників, що  суттєво  гальмують розвиток  правового 

регулювання контрольно-наглядової  діяльності у даній  галузі, слід від-

нести відсутність належного законодавчого  визначення правового ста-

тусу  органів  влади і, як  наслідок, відсутність належного законодавчого 

розмежування повноважень центральних  і місцевих органів  державної  

влади щодо здійснення контрольно-наглядової діяльності у сфері земе-

льних  відносин, дублювання функцій органів виконавчої влади щодо 

здійснення контрольно-наглядової діяльності у  сфері  земельних  відно-

син що призводить до численних порушень земельного законодавства, 

зокрема  до необґрунтованої  зміни цільового призначення земель сіль-

ськогосподарського призначення, масової забудови  родючих земель без 

врахування  вимог планування територій та законодавчого  принципу 

пріоритетності використання таких земель для сільськогосподарського 

використання, а також до низького рівня ефективності використання та-

ких земель. 

У сучасній юридичній літературі є декілька підходів до визначення  

та виміру рівня ефективності контрольно-наглядової діяльності. Най-

більш  поширеним слід визнати підхід ,який  виходячи з визначення ефе-

ктивності як певного уявлення про дієвість, результативність, здатність 

забезпечити досягнення  відповідної соціальної мети, вимірює її рівень 

за  допомогою визначення ступеню збігу фактичного результату з  ідеа-

льним, тобто досягнення  мети в оптимальні строки, з  найменшими ви-

тратами часу, матеріальних  коштів  та сил. 

Істотним недоліком сучасного стану нормативно-правової бази є 

значне переважання норм, закріплених у підзаконних нормативно-

правових актах тоді, як ефективне регулювання контрольно-наглядової 

діяльності у земельних відносинах, як і  взагалі управління земельною 

сферою, можливе лише на підставі відповідних законодавчих актів, що 
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мають містити  в собі  прозорі механізми реалізації повноважень відпові-

дними органами  влади ,не допускати  дублювання функцій  в питаннях 

здійснення контролю.[ 3 ] 

На сучасному етапі розвитку земельного законодавства передбаче-

но адміністративну ,цивільну або кримінальну відповідальність за цілу 

низку порушень у сфері земельних відносин.[ 4 ] В цілому можна відзна-

чити, що розвиток законодавства України в частині адміністративної від-

повідальності за порушення у сфері земельних відносин відбувається 

шляхом посилення відповідальності за окремі види порушень та розши-

рення переліку видів адміністративних порушень, за які настає адмініст-

ративна відповідальність.[ 5 ] Наразі до ключових завдань із вдоскона-

лення заходів щодо усунення порушень земельного законодавства слід  

віднести посилення відповідальності за використання земельних ділянок 

без оформлення права власності та запровадження ефективних механі-

змів запобігання зловживанням при приватизації земельних ділянок, що 

в сукупності з іншими заходами безумовно приведе до посилення конт-

рольно-наглядової  діяльності у сфері земельних відносин.  
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Секція 3 Цивільне та сімейне право. Цивільний процес 

 

УДК 340.5 

НЕУСТОЙКА В ПРИВАТНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИНАХ: 

ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 

Автор: Достдар Р.М., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедри мор-

ського та господарського права, Національний університет корабле-

будування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв 

 

Інститут неустойки у країнах континентального та англо-

американського права відіграє важливу роль у регулюванні відносин у 

сфері договірного права. Одним з важливих елементів договірного права 

є інститут захисту майнових та немайнових прав особи, до якого відно-

сяться заходи забезпечення виконання зобов’язань (неустойка, порука, 

гарантія, застава та ін.). Актуальність дослідження полягає у тому, що в 

країнах романо-германської правової системи та країнах англо-

американської правової системи застосовуються кардинально різні під-

ходи до розуміння інституту неустойки та його застосування. Саме тому 

варто вивчити світовий досвід використання цього інституту та зробити 

його порівняльний аналіз з тими правовими нормами, які діють в даний 

момент, з метою приведення його у відповідність до світових стандартів, 

аби в повній мірі забезпечити всесторонній правовий захист учасникам 

зобов’язальних правовідносин в Україні. 

Теоретичну базу дослідження склали праці таких вчених та практиків 

як: І.С. Перетерський, П. А. Меденцев, Д. В. Кушерець, М. С. Федорко та 

інші. 
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З метою здійснення повного та всебічного аналізу інституту неустой-

ки в континентальному та англо-американському праві зробимо порів-

няння різних підходів щодо визначення цього поняття. 

Неустойка в континентальному праві виступає як спосіб забезпечен-

ня виконання зобов’язань. Розглянемо на прикладах Франції та Німеччи-

ни шляхи втілення цього положення у правову реальність.  

У Франції «неустойка» визначається як «карна обмовка», використо-

вуючи яку здійснюється вплив на зобов’язану сторону в правовідносинах, 

з метою забезпечення належного виконання зобов’язання. Ст. 1229 Фра-

нцузького ЦК України визначає правову природу неустойки як спосіб ві-

дшкодування збитків [1, с.18].  

Відповідно до Німецького цивільного уложення неустойка визнача-

ється, як спосіб відшкодування збитків, які спричинені невиконанням чи 

неналежним виконанням зобов’язання.  

М.С. Федорко наводить визначення неустойки, що є притаманним 

для країн континентальної правової системи (серед них Німеччина та 

Франція): «Неустойка (penalty, clause penale, Vertragsstrafe) – це грошова 

сума чи інша встановлена в договорі майнова цінність, яку боржник зо-

бов’язується сплатити кредитору у разі невиконання чи неналежного ви-

конання зобов’язання; це акцесорне зобов’язання, що повністю поділяє 

долю головного зобов’язання» [2, с.53]. 

Варто звернути увагу на те, що як за законодавством Франції так і 

Німеччини звертається увага на виключний характер неустойки. Тобто 

встановлюється диспозитивне право потерпілої сторони на вибір право-

вих заходів впливу на правопорушника: або виконання основного зо-

бов’язання або стягнення неустойки (п. 1 § 340 НЦУ; ст. 1228 ФЦК) [3, 

с.261-262]. 
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У Франції та Німеччині основною підставою для стягнення неустойки 

є факт вчинення правопорушення. Тобто, коли в договорі передбачена 

наявність умови про можливість стягнення неустойки, кредитор має пра-

во вимагати її стягнення у повному обсязі. 

У Великій Британії та Сполучених Штатах Америки, як одних з най-

більш яскравих представників англо-американської правової системи, 

визначення неустойки як інституту цивільного права немає. Перш за все, 

це пов’язано з відсутністю перейняття правових традицій римського пра-

ва. По-друге, важливим є те, що саме по собі право країн англо-

американської правової системи займає позицію недопущення примусо-

вого виконання договірних зобов’язань. У реалізації даного положення 

недоцільним визнається також і непрямий примус через нарахування не-

устойки. У праві даних країн важливу роль відіграють збитки – «узгоджені 

та обчислені збитки» (agreed and liquidated damages), а також «штраф» 

(penalty).  

У праві Великої Британії та США існує два поняття «штраф» 

(penalty) та «узгоджені й обчислені збитки» (agreed and liquidated 

damages), на практиці застосування цих двох понять тягне за собою про-

блему відмежування цих двох інститутів, яка вирішується виключно у су-

довому порядку [4, с.18]. 

У цивільному праві Великої Британії «неустойка» виступає не як 

спосіб забезпечення виконання зобов’язань, а слугує способом захисту 

прав сторони від спричинення збитків. Основною функцією неустойки ви-

значається компенсаційна функція. Саме узгоджені та обчислені збитки, 

що являють собою ту грошову суму, яка буде виплачена кредиторові у 

майбутньому в разі завдання йому збитків з вини боржника, і відіграють 

роль компенсації для кредитора.  
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Варто звернути увагу на те, що в англо-американському праві інсти-

тут неустойки базується на принципі доцільності та справедливості та 

покликаний захищати інтереси боржника від непомірно великих відшко-

дувань на користь кредитора. Саме тому визначення у договорі неустой-

ки в якості покарання є недопустимим та у судовому порядку визнається 

нікчемним. У праві США та Великої Британії визначається, що виникнен-

ню у постраждалої сторони права на відшкодування заздалегідь оціне-

них збитків повинно передувати заподіяння певних майнових втрат вна-

слідок порушення договору [5, с.203-204]. 

Отже, основні відмінності, що виникають у сфері нормативно-

правового регулювання даного інституту в країнах континентального та 

англо-американського права пов’язані з істотними розбіжностями даних 

правових систем, що викликані різним рівнем кодифікації права, ролі та 

значення як нормативно-правового акта так і судового прецеденту.  

Вивчаючи положення континентального права щодо нормативно-

правового регулювання інституту неустойки, можемо зробити висновок, 

що в даній правовій системі в повній мірі реалізовано основні функції не-

устойки: забезпечувальна (захист прав сторони у зобов’язанні), штрафна 

і компенсаційна, адже вона спрямована як на покарання правопорушни-

ка, так і на компенсацію витрат постраждалої сторони. Підходи англо-

американського права у визначенні неустойки значно відрізняються від 

континентального. Так, у англо-американській правовій системі немає 

жодного терміну, який би був ідентичний поняттю «неустойка», а цивіль-

но-правова відповідальність, на відміну від положень континентального 

права, носить суто компенсаційний характер. 
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Стрімкий розвиток інформаційних технологій зумовив необмежений і 

всеосяжний доступ до різноманітних ресурсів. Зокрема, достатньо вийти 

в мережу Інтернет з будь-якого пристрою для доступу до потрібної інфо-
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рмації і даних. Саме тому питання академічної доброчесності в закладах 

вищої освіти (далі - ЗВО) зараз набувають актуальності. 

Відповідно до ст. 42 Закону України «Про освіту» академічна добро-

чесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом пра-

вил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час нав-

чання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою 

забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) 

досягнень [1].  

Згідно ч. 4. ст. 42 згаданого Закону порушенням академічної добро-

чесності вважається, серед інших, академічний плагіат – оприлюднення 

(частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих ін-

шими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або 

відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) ін-

ших авторів без зазначення авторства [1]. 

Частина 6 ст. 69 Закону України «Про вищу освіту» зобов’язує за-

клади вищої освіти та наукові установи здійснювати заходи із запобіган-

ня академічному плагіату – оприлюдненню (частково або повністю) нау-

кових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів 

власного дослідження (творчості) та/або відтворенню опублікованих тек-

стів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення ав-

торства [2]. Таким чином, ЗВО повинні на локальному рівні розробляти 

та приймати локальні нормативні акти щодо виявлення та боротьби з 

академічним плагіатом.  

В свою чергу, п. в) ст. 50 Закону України «Про авторське право і су-

міжні права», одним із порушенням авторського права і суміжних прав є 

плагіат – оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого 

твору під іменем особи, яка не є автором цього твору [3]. Плагіат розгля-

дається як порушення немайнових та майнових прав авторів та, згідно 
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ст.52 даного Закону за захистом свого авторського права і (або) суміжних 

прав суб’єкти авторського права та суміжних прав мають право зверта-

тися в установленому порядку до суду та інших органів відповідно до їх 

компетенції. 

Необхідно зазначити, що відповідальність за порушення академічної 

доброчесності передбачена абзацом 4 ч. 2, абзацем 2 ч. 6 ст. 6 Закону 

України «Про вищу освіту» і стосується тільки здобувачів ступеня вищої 

освіти (доктора філософії, доктора наук), зокрема, рішення про прису-

дження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації ска-

совується закладом вищої освіти у разі виявлення фактів порушення 

здобувачем вищої освіти академічної доброчесності, зокрема наявності у 

кваліфікаційній роботі академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації, 

у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Якщо дисертація 

(наукова доповідь), в якій виявлено академічний плагіат, була захищена 

у постійно діючій спеціалізованій вченій раді, науковий керівник (консуль-

тант), офіційні опоненти, які надали позитивні висновки про наукову ро-

боту, та голова відповідної спеціалізованої вченої ради позбавляються 

права брати участь у роботі спеціалізованих вчених рад строком на два 

роки, а заклад вищої освіти (наукова установа) позбавляється акредита-

ції відповідної постійно діючої спеціалізованої вченої ради та права 

створювати разові спеціалізовані вчені ради строком на один рік [2].  

Закон України «Про освіту», зокрема ч. 5 ст. 42, вводить академічну 

відповідальність за порушення академічної доброчесності науково-

педагогічних та наукових працівників закладів освіти: 

відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого 

звання; 

позбавлення присудженого наукового (освітньо-творчого) ступеня чи 

присвоєного вченого звання; 
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відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного 

звання, кваліфікаційної категорії; 

позбавлення права брати участь у роботі визначених законом орга-

нів чи займати визначені законом посади [1]. 

Таким чином, визначення академічного плагіату та відповідальність 

за нього більш детально розкривається в, так званих, освітніх законах. 

Закон України «Про авторське право і суміжні права» дає узагальнююче 

визначення плагіату. При плагіаті суб’єкти авторського права та суміжних 

прав мають право звертатись до суду чи інших компетентних органів за 

захистом порушеного права (автори, правонаступники або правовласни-

ки), а норми, що стосуються академічного плагіату, направлені на третіх 

осіб, тобто осіб, які привласнили собі доробки справжніх авторів. Притяг-

нути до академічної відповідальності мають ЗВО, де працює порушник. 

Також під відповідальність підпадають і спеціалізовані вчені ради, де бу-

ли захищені наукові роботи з викритим академічним плагіатом.  

Навіть такі жорсткі покарання за академічний плагіат не зменшують 

його кількість. Й досі багато ЗВО використовують у своїй діяльності за-

старілі методи навчання, що не відповідають вимогам сьогодення. Для 

того, щоб знищити плагіат у вищій школі треба, передусім, підвищувати 

рівень академічної культури, нетерпимість до проявів академічної недо-

брочесності та невідворотність покарання.     

Список використаних джерел: 

1. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. Дата онов-

лення: 18.06.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-

19#Text  

2. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. Да-

та оновлення: 03.07.2020. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text


 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ -  2020 

ХІІ  МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

106 

 

3. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 

23.12.1993 р. № 3792-XII. Дата оновлення: 02.10.2018 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text  

4. Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його 

виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, моног-

рафіях, наукових доповідях, статтях тощо): Лист МОН України від 

15.08.2018 р. № 1/11-8681. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/card/v8681729-18 

 

УДК 347.451/537.31(476)  

СУБЪЕКТНЫЙ СОСТАВ ДОГОВОРА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
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Структура отношений, складывающихся между сторонами договора 

электроснабжения, определена главным образом нормами Гражданско-

го кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) [1] и Правил электросна-

бжения, утвержденных постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 17 октября 2011 г. № 1394 (далее – Правила электросна-

бжения) [2]. 

В рамках рассматриваемого вопроса наиболее проблемным пред-

ставляется отнесение отдельных участников отношений по электросна-

бжению к той или иной группе субъектов. При этом необходимо отме-

тить, что на данный момент в белорусской науке по исследуемой тема-

тике отсутствуют не только работы, носящие фундаментальный харак-

тер, но и в целом проблематике правового обеспечения электроснабже-

ния было посвящено лишь небольшое количество значимых работ гра-

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/rada/card/v8681729-18
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жданско-правовой направленности. Среди их авторов можно выделить 

В. А. Богоненко, В. С. Каменкова, Н. В. Князеву, О. М. Куницкую, 

В. К. Сидорчука, В. В. Филипповского и др., но детальные исследования 

субъектного состава договора электроснабжения в их работах отсутст-

вуют. Кроме того, практика заключения договоров электроснабжения 

свидетельствует о необходимости уточнения норм законодательства в 

этой сфере ввиду спорадически возникающих споров между электрос-

набжающими организациями и лицами, законодательно исключенными 

из числа потенциальных абонентов, но желающими выступить в качест-

ве стороны этого договора. В данной связи представляется актуальным 

более четко определить статус абонента, а также круг лиц, имеющих 

право на приобретение такого статуса. 

Согласно п. 1 ст. 510 ГК сторонами договора энергоснабжения яв-

ляются энергоснабжающая организация и абонент (потребитель) [1]. 

Правила электроснабжения закрепляют следующее понятие абонента: 

 «абонент – потребитель электрической энергии (мощности), электриче-

ские сети и электроустановки которого непосредственно присоединены к 

электрическим сетям энергоснабжающей организации, заключивший с 

энергоснабжающей организацией договор электроснабжения, или пот-

ребитель электрической энергии (мощности), электрические сети и элек-

троустановки которого присоединены к электрическим сетям РУП-

облэнерго опосредованно через транзитные электрические сети в соо-

тветствии с пунктом 74 настоящих Правил, заключивший с РУП-

облэнерго договор электроснабжения, а также потребитель электриче-

ской энергии (мощности), являющийся юридическим лицом Республики 

Беларусь или индивидуальным предпринимателем, электрические сети 

и электроустановки которого непосредственно присоединены к электри-

ческим сетям РУП-облэнерго, заключивший с РУП-облэнерго договор 
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электроснабжения с юридическим лицом Республики Беларусь (индиви-

дуальным предпринимателем), имеющим в собственности, хозяйствен-

ном ведении или оперативном управлении блок-станцию» (подп. 3.1 п. 3) 

[2]. В данном громоздком определении выделены три группы потребите-

лей, две из которых различаются между собой только по способу присо-

единения (непосредственно или опосредованно) электрических сетей и 

электроустановок потребителя к электрическим сетям энергоснабжа-

ющей организации (далее – ЭСО), а третья объединяет юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, владеющих блок-станциями 

(Прим. – отнесение данной категории лиц к абонентам представляется 

спорным и только создает излишнее смысловое нагромождение в опре-

делении понятия абонента). Общим основанием для приобретения ста-

туса абонента всеми указанными группами потребителей является факт 

заключения ими договора электроснабжения с ЭСО.  

Согласно подп. 3.57. п. 3 Правил электроснабжения под ЭСО пони-

мается «юридическое лицо Республики Беларусь независимо от органи-

зационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющее 

продажу потребителям произведенной или купленной электрической 

энергии и имеющее в собственности, хозяйственном ведении или опера-

тивном управлении электрические сети либо имеющее возможность 

принятия решения в отношении электрических сетей, предоставленную 

в рамках управления общим имуществом в соответствии с законодате-

льством и (или) договором управления общим имуществом. В случаях, 

предусмотренных настоящими Правилами, абонент в отношении суба-

бонента является энергоснабжающей организацией. В случаях, пре-

дусмотренных в пункте 117 настоящих Правил, РУП-облэнерго в отно-

шении владельца блок-станции является энергоснабжающей органи-

зацией» [2]. В данном определении также выделены три группы лиц, ко-
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торые могут выступать в качестве ЭСО: 1) юридические лица, продаю-

щие электрическую энергию и имеющие возможность определять поря-

док использования электрических сетей (по закону или по договору); 

2) абоненты в отношении субабонентов; 3) РУП-облэнерго в отношении 

владельцев блок-станций. 

В соответствии с п. 2 ст. 510 ГК в качестве обязательных условий 

заключения договора энергоснабжения выступают наличие у абонента 

энергопринимающего устройства, отвечающего установленным техни-

ческим требованиям и присоединенного к сетям энергоснабжающей ор-

ганизации, а также другого необходимого оборудования и обеспечение 

учета потребления энергии. Таким образом, без соблюдения носящих 

технический характер условий, закреплённых в п. 2 ст. 510 ГК, договор 

энергоснабжения не может быть заключён, однако указанной нормой не 

установлено, что любое лицо, имеющее необходимое оборудование, 

присоединенное к сетям энергоснабжающей организации, может стать 

абонентом. Исключения из круга лиц, имеющих право на заключение до-

говора электроснабжения, установлены иными нормативными право-

выми актами, в том числе и Правилами электроснабжения.  

Первое ограничение установлено в части 2 пункта 72 Правил – при-

знание права на присоединение к сетям энергоснабжающей органи-

зации только за лицами, которые имеют в собственности, хозяйственном 

ведении или оперативном управлении энергопринимающие устройства, 

и запрет на заключение договора электроснабжения с организациями-

арендаторами и ссудополучателями, что создаёт невозможность приоб-

ретения такими организациями статуса абонента (потребителя).  

Второе ограничение – опосредованное подключение допускается не 

во всех случаях, а только в тех, которые прямо предусмотрены Прави-

лами. Кроме того, пунктом 74 Правил электроснабжения установлен ал-
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горитм такого подключения: направление письменного предложения 

РУП-облэнерго владельцу транзитной электрической сети о заключении 

договора электроснабжения (следует обратить внимание на тот факт, 

что в соответствии с Правилами данное предложение направляется 

именно РУП-облэнерго, а не абонентом или лицом, желающим заклю-

чить договор) и предоставление потребителем в  РУП-облэнерго необ-

ходимых документов, а именно согласия на присоединение электроус-

тановок, копии акта разграничения балансовой принадлежности элект-

рических сетей (электроустановок) и эксплуатационной ответственности 

сторон, копии соглашения о транзите электрической энергии (мощности) 

между владельцем транзитной электрической сети и юридическим ли-

цом, индивидуальным предпринимателем, электроустановки которых 

присоединены либо присоединяются к электрической сети РУП-

облэнерго опосредованно. Этим же пунктом установлены и исключения 

из круга лиц, которые могут выступать в качестве стороны соглашения о 

транзите электрической энергии (мощности), среди которых названы са-

доводческие товарищества, дачные и гаражные кооперативы (абз. 2 ч. 5 

п. 74). Кроме того, Правила электроснабжения определяют, что у РУП-

облэнерго должны быть основания для заключения такого договора, ко-

торые излагаются в письме, направляемом РУП-облэнерго владельцу 

транзитной электрической сети. В данном письме кроме предложения 

заключить договор электроснабжения при опосредованном подключении 

потребителя и обосновывающей информации по заключению такого до-

говора, также должна содержаться и рекомендация о заключении между 

указанным владельцем транзитной электрической сети и абонентом со-

глашения о транзите электрической энергии (мощности).  

Третье ограничение – Правилами электроснабжения собственникам 

нежилых помещений, расположенных в многоквартирных жилых домах 
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со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями коммерческого 

использования, равно как и гражданам, являющимся нанимателями ква-

ртир (одноквартирных жилых домов) частного жилищного фонда, не 

предоставлено право заключения отдельных договоров электроснабже-

ния. Главой 7 Правил такая возможность предусмотрена только для 

граждан (собственников квартир (одноквартирных жилых домов) частно-

го жилищного фонда, нанимателей квартир (одноквартирных жилых до-

мов) государственного жилищного фонда, лизингополучателей квартир, 

дольщиков, членов организации застройщиков, собственников иных 

объектов электроснабжения, землепользователей земельных участков, 

в которых (на котором) электрическая энергия используется для бытово-

го потребления (ч. 2 п. 78).  

Вышеуказанные ограничения в отношении заключения договора 

электроснабжения не противоречат требованиям ГК, в  соответствии с 

которыми договор энергоснабжения является публичным, т. е. догово-

ром, который устанавливает обязанности коммерческой организации по 

продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такая 

организация по характеру своей деятельности должна осуществлять в 

отношении каждого, кто к ней обратится (ч. 1 п. 1 ст. 396 ГК). Необходи-

мо отметить, что публичность договора в гражданском праве означает 

не императивное требование заключать такой договор с любым обрати-

вшимся, независимо от его право- и дееспособности, а также иных огра-

ничений, установленных нормами специальных нормативных правовых 

актов, а только то, что коммерческая организация не вправе оказывать 

предпочтение одному лицу перед другим в отношении заключения пуб-

личного договора, кроме случаев, предусмотренных законодательством. 

Именно такие случаи и предусмотрены Правилами электроснабжения, 

Законом о совместном домовладении, ЖК и другими нормативными ак-
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тами. Следует обратить внимание на то, что в этой же норме в качестве 

примеров публичного договора кроме энергоснабжения названы рознич-

ная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, 

медицинское, гостиничное обслуживание, обязательное страхование и 

т. п. договорные отношения, право на возникновение которых также 

имеет ряд законных ограничений. 

Данные ограничения не противоречат и положениям п. 3 ст. 396 ГК, 

в соответствии с которыми отказ коммерческой организации от заключе-

ния публичного договора при наличии возможности предоставить потре-

бителю соответствующие товары (работы, услуги) не допускается. В 

случаях, предусмотренных законодательными актами, Правительство 

Республики Беларусь может издавать правила, обязательные для сто-

рон при заключении и исполнении публичных договоров (типовые дого-

воры, положения и т. п.), если иное не установлено Президентом Респу-

блики Беларусь. В случае заключения договора электроснабжения та-

ковыми опять же являются Правила электроснабжения. Таким образом, 

возможность предоставить энергию (товар) в обязательном порядке ба-

зируется на соблюдении установленных законодательством требований, 

а не отменяет их. 

В частности, исходя из вышеуказанных ограничений потребители 

электроэнергии, расположенные в объекте электроснабжения «жилой 

дом со встроенно-пристроенными помещениями» (в том числе и пере-

веденные из помещений жилого фонда в нежилые – административные, 

административно-торговые и т. п.), могут иметь только либо статус 

арендаторов (при сдаче в аренду помещений собственниками), либо со-

владельцев (владельцев нежилых помещений в капитальном строении), 

которые в соответствии с законодательством не имеют права на заклю-

чение отдельных договоров электроснабжения. Следует отметить, что 
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указанные потребители не могут относиться к категории субабонентов 

вне зависимости от способа подключения по отношению к существую-

щим на объекте электроснабжения учетам.  

По итогам проведенного исследования полагаем, что на практике 

спорные вопросы при заключении договора электоснабжения возникают 

главным образом из-за отсутствия в Правилах электроснабжения четко 

обозначенных понятий абонента и ЭСО, а также выделенных отдельным 

пунктом в Разделе I «Общие положения» ограничений в области заклю-

чения договора. Предлагаемые изменения: 

1. Из определения «абонент», закрепленного в подпункте 3.1 

пункта 3 исключить слова: «… а также потребитель электрической энер-

гии (мощности), являющийся юридическим лицом Республики Беларусь 

или индивидуальным предпринимателем, электрические сети и электро-

установки которого непосредственно присоединены к электрическим се-

тям РУП-облэнерго, заключивший с РУП-облэнерго договор электросна-

бжения с юридическим лицом Республики Беларусь (индивидуальным 

предпринимателем), имеющим в собственности, хозяйственном ведении 

или оперативном управлении блок-станцию». 

2. Из определения «энергоснабжающая организация», закреп-

ленного в подпункте 3.57 пункта 3 исключить предложение: «В случаях, 

предусмотренных в пункте 117 настоящих Правил, РУП-облэнерго в от-

ношении владельца блок-станции является энергоснабжающей органи-

зацией». 

3. Дополнить Раздел I пунктом 31 в следующей формулировке: 

«Энергоснабжающая организация не вправе оказывать предпочтение 

одному лицу перед другим в отношении заключения договора электрос-

набжения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 72, 74, 

78 настоящих Правил и иными нормами законодательства».  
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Согласно Конституции Республики Беларусь, защита жилищных 

прав граждан является одной из основополагающих задач для государс-

тва. Никто произвольно не может быть лишен жилья, и в особенности 

без предоставления другого жилого помещения. Выселение допускается 
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только в определенных законом случаях и исключительно в судебном 

порядке. Так, Жилищным кодексом Республики Беларусь (далее – ЖК) 

предусмотрен ряд исключительных случаев, когда гражданин может 

быть выселен из занимаемого жилого помещения, в том числе без пре-

доставления другого жилого помещения (ст. 79) [1]. При этом за 2019 год 

судами Республики Беларусь было рассмотрено 3367 гражданских дел о 

выселении граждан без предоставления другого жилого помещения, из 

которых 2929 было удовлетворенно [2]. Из указанной статистики следу-

ет, что для граждан Республики Беларусь является актуальным вопрос 

защиты их жилищных прав. В.В. Копылов считает данную проблему 

очень острой. Выселение, как отмечает данный автор, по своей природе 

является одной из главных мер, носящих принудительный характер го-

сударственно-правового воздействия в сфере жилищных правоотноше-

ний, независимо от того, в каком порядке оно проводится и на каких ос-

нованиях, во всех случаях затрагивает права и законные интересы гра-

ждан [3].  

Нормами Гражданского процессуального кодекса Республики Бела-

русь (далее – ГПК) не предусмотрено обязательное участие прокурора 

в рассмотрении дел о выселении без предоставления другого жилого 

помещения. В то же время приказ Генерального прокурора от 

27.03.2009 г. № 27 «Об организации надзора за соответствием закону 

судебных постановлений по гражданским делам» обязывает принимать 

участие прокурора в рассмотрении дел о выселении без предоставле-

ния иного жилого помещения. К данной категории дел относятся граж-

данские споры о: расторжении или изменении договора найма жилого 

помещения при переходе права собственности на жилое помещение; 

признании договора найма жилого помещения недействительным; прек-

ращении либо расторжении договора поднайма жилого помещения; 



 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ -  2020 

ХІІ  МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

116 

 

о выселении по требованию нового собственника-гражданина (получа-

теля ренты), давшего согласие на отчуждение или залог жилого поме-

щения и не указанного в соответствующем договоре в числе лиц, за ко-

торыми при переходе права собственности сохраняется право владения 

и пользования жилым помещением; отчуждении и ипотеке жилого по-

мещения частного жилищного фонда; самоуправном занятии жилого по-

мещения; прекращении опеки (попечительства) гражданином, которому 

предоставлено право владения и пользования жилым помещением в ка-

честве опекуна (попечителя), приемного родителя, родителя-

воспитателя детского дома семейного типа; невозможности проживания 

в одной квартире или в одном жилом доме вследствие неправомерных 

действий; заключении членами, бывшими членами семьи собственника, 

нанимателя, поднанимателя жилого помещения, гражданина, являюще-

гося членом организации застройщиков, письменного соглашения 

о порядке пользования жилым помещением, в соответствии с условиями 

которого они подлежат выселению без предоставления другого жилого 

помещения; прекращении права собственности на жилое помещение, 

находящееся в залоге у банка; выселении из жилого помещения соци-

ального пользования, в общежитии, из специальных жилых помещений; 

требовании собственника жилого помещения о выселении бывших чле-

нов его семьи, других граждан, имеющих право владения и пользования 

жилым помещением и не имеющих доли в праве общей собственности 

на это жилое помещение в случае, если иное не установлено Брачным 

договором или письменным соглашением о порядке пользования жилым 

помещением; выселении из жилых помещений коммерческого использо-

вания; иных предусмотренных законодательством случаях [4, c. 38]. 

В случаях, когда лицо, имеющее право на подачу в суд иска о высе-

лении без предоставления другого жилого помещения, не может осу-
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ществить предоставленное ему право вследствие проблем со здо-

ровьем, из-за возраста или по иным причинам, тогда в защиту прав тако-

го лица подачу иска может осуществить прокурор. В этом случае проку-

рор вправе истребовать и приобщить к иску документы, подтверждаю-

щие правовой статус помещения, справки о круге лиц, имеющих право 

пользования этим жилым помещением и иные сведения, имеющие зна-

чение для дела. В ходе подготовки к участию в рассмотрении дела про-

курор акцентирует свое внимание на наличии в материалах дела дого-

вора найма жилого помещения или иных документов, по которым можно 

определить наличие или отсутствие прав на жилое помещение лица, в 

отношении которого возбуждено дело, что может играть решающую 

роль для разрешения дела судом. 

При подаче иска о выселении без предоставления жилого помеще-

ния по мотивам невозможности совместного проживания в интересах 

лица, которое данное право не может самостоятельно осуществить, 

прокурор вправе запросить информацию из ОВД по административным 

и уголовным делам, подтверждающую факты многократных нарушений 

законодательства и делающие невозможным совместное проживание 

истца с ответчиком. И.Н. Щемелева отмечает, что особое внимание про-

курор должен уделять при рассмотрении судом дела о выселении из 

жилого помещения бывшего супруга при наличии совместных несовер-

шеннолетних детей. В таких случаях судом должны быть выяснены об-

стоятельства рождения общих детей, влияние выселения бывшего суп-

руга на выполнение им родительских обязанностей, а также право ребе-

нка на воспитание и проживание в жилом помещении. Если судом при 

разрешении вопроса о выселении без предоставления жилого помеще-

ния не были учтены жилищные права несовершеннолетнего, прокурор 

вправе опротестовать решение суда, ссылаясь на существенное ухуд-
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шение жилищных условий не только ответчика, в состав семьи которого 

входит несовершеннолетний, но и когда сами ответчики являются несо-

вершеннолетними [5, c. 63]. 

Таким образом, прокурор, участвующий в гражданском судопрои-

зводстве по делу о выселении без предоставления жилого помещения, 

обязан осуществлять надзор за соблюдением прав лиц, участвующих в 

процессе, за законностью и обоснованностью судебных решений, при-

нимать меры по устранению нарушений в ходе процесса. Для реали-

зации защиты жилищных прав граждан прокурор вправе подать в суд 

заявление о выселении без предоставления жилого помещения в случае 

нарушения прав и законных интересов гражданина и при невозможности 

самостоятельной защиты им своих прав. При этом, несмотря на значи-

мость рассматриваемых правоотношений, ГПК не предусматривает обя-

зательного участия прокурора в таких случаях, и только приказы Гене-

рального прокурора обязывают его участвовать в рассмотрении дел о 

выселении без предоставления жилого помещения. Считаем необхо-

димым закрепить в нормах ГПК обязанность прокурора участвовать в 

таких делах, а также, для лучшего понимания вопроса о том, кто отно-

сится к заинтересованным лицам, правомочным в соответствии с ч. 1 ст. 

79 ЖК подавать заявление о выселении без предоставления жилого по-

мещения, следует закрепить в ст. 1 ЖК понятие «заинтересованные ли-

ца».  
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Світові передові технології давно стали частиною нашого життя, що 

не лише полегшує наше життя, а й спричиняють появу нових проблем та 

дискусійних питань.  

Прикладом цього виступає розпал питань навколо штучного інтелек-

ту. Європейська спільнота зацікавлена в регульовані питання щодо шту-

чного інтелекту на правову рівні.  

Чому саме штучний інтелект викликає такий резонанс серед право-

вої громадськості? Можливо, із-за того, що штучний інтелект руйнує так 

звичні для нас поняття. Наприклад, ми звикли, вважати автором (твор-

цем) будь-якого виду творчості фізичну особу, але виникає ряд питань 

щодо правильного визначення статусу штучного інтелекту. Як нам рег-

ламентувати ідеї та розробки штучного інтелекту, та взагалі, як нам ро-

зуміти місце штучного інтелекту в правовому колі? 

Саме тому, Європарламент ухвалив Резолюцію «Норми цивільного 

права про робототехніку». Документ, що складається з понад сотні пунк-

тів, присвячено найрізноманітнішим аспектам і проблемам робототехніки 

та штучного інтелекту [1]. 

Відзначаємо, що пропонується закріпити правові основи викорис-

тання штучного інтелекту та впровадження загальноєвропейської систе-

ми реєстрації «розумних» машин. 

За задумом парламентарів, окремим категоріям роботів слід присво-

їти індивідуальний реєстраційний номер, який заноситиметься до спеці-

ального реєстру, де можна буде знайти детальну інформацію про робо-
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та, включаючи дані про виробника, власника й умови виплати компенса-

ції у разі спричинення шкоди [2]. 

Зазначимо, що підтримкою системи штучного інтелекту та її контро-

лем повинно займатися спеціалізоване агентство з робототехніки, яке 

могло б взятися і за інші аспекти регулювання у цій області. Крім того, у 

Європарламенті абсолютно слушно зазначили, що однією з областей, які 

розвиваються найшвидше, залишається роботизація людського організ-

му, що призводить до зростання нашої залежності від гаджетів [2]. Про-

відні європейські держави готові законодавчо визнати автором твору 

комп’ютерну програму і поставити штучний інтелект на один щабель з 

людським. 

Акцентуємо увагу, що найбільш конкретні пропозиції в Резолюції мі-

стяться щодо створення системи контролю в сфері розробки та викорис-

тання робототехніки та штучного інтелекту. Так, в п. 16) міститься заклик 

до Єврокомісії розглянути можливість створення Агенції ЄС з робототех-

ніки та штучного інтелекту (англ. EU Agency for Robotics and Artificial 

Intelligence) яка б здійснювала «технічну, етичну та регуляторну експерт-

ну діяльність» у відповідній сфері [1]. 

Також, в частині робототехніки, пропонується розробити окремі ста-

ндарти реєстрації різних категорій «розвинутих роботів (англ. advanced 

robots) та критерії для їх класифікації. Такі пропозиції свідчать, що вже в 

найближчому майбутньому можна очікувати, що регулювання в цій сфері 

буде формалізоване не просто у вигляді рамкових документів, а конкре-

тних органів із визначеними процедурами і від розробників та користува-

чів відповідних технологій буде вимагатися дотримання відповідних ста-

ндартів [3]. 
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Щодо українського регулювання питання, то поки не регламентуєть-

ся правові основи використання творів, створених без участі людини і 

автором твору визнає лише фізичну особу 2.  

За даними звіту Artificial Intelligence Industry in Eastern Europe 2018, 

складеному компанією Deep Knowledge Analytics, Україна входить до 

трійки країн Східної Європи за кількістю компаній у сфері штучного інте-

лекту (57 компаній). Ця статистика свідчить про те, що питання правово-

го регулювання охорони результатів діяльності АІ є актуальним для Ук-

раїни 4. 

З огляду на чинну презумпцію авторства, а також об'єктивну немож-

ливість реалізації штучним інтелектом самостійно авторських прав (на-

приклад, надання дозволу або заборони іншим особам використовувати 

твір), у нас постає питання про те, якій саме фізичній або юридичній осо-

бі належатиме авторське право на результати діяльності штучного інте-

лекту 2; 3. 

З одного боку, авторські права можуть належати творцеві (розроб-

нику) штучного інтелекту. Однак проблемою може бути те, що його твор-

чий задум створення штучного інтелекту міг не бути спрямований на 

створення нових об'єктів (творів мистецтва).  

З іншого боку, авторські права можуть належати замовнику або іншій 

особі, яка використовує штучний інтелект як програмне забезпечення 

для створення нових об'єктів. При цьому постає питання, чи долучається 

така особа до створення твору мистецтва. 

На нашу думку, такі доволі суперечливі моменти законодавчо не 

врегульовані та не висвітлені в судовій практиці у спорах щодо авторст-

ва, є  важливими у разі створення систем штучного інтелекту на замов-

лення, для того щоб визначати у відповідному договорі особу, яка вва-

жатиметься автором творів, створених за допомогою штучного інтелекту. 
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Погоджуємося з думкою Васильєвої Д., що загальною концептуаль-

ною основою у світі є визнання автором об'єктів, створених за допомо-

гою систем АІ, людини-творця, яка прямо або опосередковано долучи-

лася до їх створення. Результати діяльності систем штучного інтелекту 

отримують правову охорону у випадках, якщо внесок людини у процес 

створення машиною кінцевого продукту був доведений 4. 

Отже, Україна повинна реформувати законодавство відповідно до 

потреб сучасних реалій. Адже, правильне відображення статусу штучно-

го інтелекту в українському законодавстві надасть можливість вирішення 

запобігти усіх правових спорів щодо правової природи та охороноздат-

ності результатів діяльності АІ. 
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Наукова дискусія, пов’язана з цивільно-правовим договором, має 

вже тисячолітню історію і, незважаючи на це, до сьогодні продовжує 

складати ядро цивільної науки, як одна з найбільш актуальних. Ця об-

ставина стає зрозумілою у зв’язку з тим, що, з одного боку, договір зав-

жди був основою для побудови ліберальної цивілізації західного типу, з 

іншого - договір є одним з ключових елементів юридичного мислення, 

який в юридичній доктрині вживається у найрізноманітніших значеннях.  

Проблематику, пов’язану з цивільним договором, в різні історичні 

епохи розробляли: М.М. Агарков, С.М. Бервено, М.І. Брагінський, В.В. Ві-

трянський, Р. Ієринг, О.С. Іоффе, О.О. Красавчіков, В.В. Луць, С.О. Пог-

рібний, С.В. Резніченко, Ф.К. Савіньї та інші науковці[1]. 

Мета роботи полягає у дослідженні особливостей та видів цивільно-

правового договору. Для досягнення поставленої мети були поставлені 
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наступні завдання: розкрити поняття цивільно-правового договору; ви-

значити види цивільно-правового договору; окреслити сторони та зміст 

цивільно-правового договору. 

Цивільно-правовий договір (також цивільно-правова угода) —– до-

мовленість (правочин) двох або більше сторін, спрямована на встанов-

лення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків[2]. 

Договір є основною підставою виникнення зобов’язально-правових 

відносин (зобов’язань), що встановлює певні суб’єктивні права i 

суб’єктивні обов’язки для сторін, які його уклали. 

Договір можна визначити як угоду двох або кількох осіб, спрямовану 

на встановлення, змiну або припинення цивiльних правовiдносин. 

Предметом договору завжди є певна дiя, але ця дiя може бути тiльки 

правомiрною. Якщо предметом договору буде неправомiрна дiя, тобто 

незаконна, то такий договiр визнається недiйсним. 

Договір вважається дійсним при дотриманні таких умов: законнiсть 

дiї; волевиявлення сторiн; дотримання встановленої законом форми до-

говору; правоздатнiсть i дiєздатнiсть сторiн. 

Головним елементом кожного договору є воля сторін, спрямована 

на досягнення певної мети, яка не суперечить закону. 

Змiстом будь-якого договору є права й обов’язки сторiн, встановленi 

ним. Змiст будь-якого договору характеризується його умовами. Прийня-

то розрiзняти iстотнi, звичайнi i випадковi умови договору[3]. 

Для більш повного розуміння цивільно-правового договору можна 

навести його основні властивості: 1) персоніфікований характер; 2) доб-

ровільність укладення; 3) спільність інтересів; 4) рівність сторін; 5) згода 

сторін по всім аспектам договору; 6) взаємна відповідальність сторін за 
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невиконання чи неналежне 7) виконання взятих на себе зобов’язань; 8) 

правове забезпечення[4]. 

Договори класифікуються за різними підставами. Існуючі класифіка-

ції важливі в практичній діяльності при виборі оптимального виду дого-

вору. Це обумовлено тим, що ряд обов'язкових вимог до договору вста-

новлено в законі не тільки по відношенню до одного виду договору, а й 

стосовно цілої групи договорів, що включає в себе договори різних видів. 

Правильний вибір можна зробити, лише беручи до уваги цілий ряд фак-

торів, в тому числі і місце даного виду договору в системі договорів. 

Договори поділяються на односторонні, в яких одна сторона має 

лише права, а друга сторона – лише обов’язки (наприклад, договір дару-

вання), двосторонні (наприклад, договір купівлі-продажу, в якому мають 

права і беруть на себе обов’язки обидві сторони – і продавець, і поку-

пець) та багатосторонні (наприклад, договір про спільну діяльність по 

спорудженню житла, будівництву шляхів);  

По підставі "передача майна в натурі " договори діляться на консен-

суальні і реальні. Дана класифікація договорів має велике значення для 

визначення моменту, коли сторони набувають права і обов'язки за дого-

вором. 

Консенсуальні договори - це договори , для укладення яких достат-

ньо лише згоди сторін (наприклад, договір найму, підряду), та реальні, 

які вважаються укладеними не з моменту домовленості сторін, а з моме-

нту виконання певної дії (наприклад, у договорі позики – з моменту, коли 

позикодавець передав позичальникові певну суму грошей);  

За наявності зустрічного виконання всіх договорів діляться на опла-

тні і безоплатні. Для цієї класифікації принципове значення має поняття 
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зустрічного виконання. Зустрічним вважається виконання однієї зі сторін 

зобов'язань за договором, обумовлене виконанням зобов'язань іншою 

стороною. 

Оплатним називається договір, за яким сторона повинна отримати 

плату або інше зустрічне надання за виконання своїх обов'язків, тобто 

обов'язки одного боку в угоді вчинити певну дію відповідає зустрічна 

обов'язок іншої сторони щодо надання матеріального та іншого блага. 

Безоплатним визнається договір, за яким одна сторона зобов'язу-

ється надати що-небудь іншій стороні без отримання від неї плати або 

іншого зустрічного надання. 

Оплатність або безоплатність договорів залежить від виду договору і 

угоди сторін. 

Договори поділяються за формою на усні, письмові, а також догово-

ри, які потребують нотаріального посвідчення та державної реєстрації. 

Розрізняють договори остаточні та попередні в залежності від поро-

джуваних ними наслідків. 

Остаточний договір наділяє сторони правами і обов'язками, спрямо-

ваними на досягнення цікавлять їх цілей, і визначає всі умови договору. 

Попередній договір породжує для сторін зобов'язання укласти дого-

вір в майбутньому або додатково узгодити деякі його умови. 

Попередній договір укладається у ситуаціях, коли в силу різних об-

ставин сторони не можуть укласти остаточний договір (наприклад, тому, 

що права особи, яка бажає продати річ, ще не оформлені належним чи-

ном). 
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Попередній договір укладається у письмовій формі і повинен містити 

умови, що дозволяють встановити предмет і інші умови основного дого-

вору.  

Прикладом попереднього договору є договір купівлі-продажу. Пред-

метом такого договору може бути квартира, отримана продавцем у спа-

док, яку він має намір продати, але не може цього зробити до закінчення 

шестимісячного строку прийняття спадщини. 

До особливого виду цивільно-правових договорів відноситься дого-

вір на користь третьої особи. 

Договором на користь третьої особи визнається договір, в якому 

сторони встановили, що боржник зобов'язаний провести виконання зо-

бов'язання не кредитору, а вказаною в договорі третій особі, яка має 

право вимагати від боржника виконання зобов'язання на свою користь, 

оскільки інше не передбачено законом, договором і не випливає із суті 

зобов'язання. 

У цьому випадку одна зі сторін, вступаючи в договір, діє в інтересах 

третьої особи і саме у останнього виникає з договору певне право. Прик-

ладом такого договору може служити внесення грошей в банк на чуже 

ім'я або страхування, коли третьою особою виступає потенційний потер-

пілий. 

Публічним визнається договір, в якому однією зі сторін є підпри-

ємець, який прийняв на себе обов'язок здійснювати продаж товарів, ви-

конання робіт або надання послуг кожному, хто до нього звернеться. 

До публічних відносяться договори роздрібної купівлі-продажу, про-

кату, побутового підряду, перевезення транспортним засобом громадсь-

кого користування, банківського вкладу громадянина, зберігання на то-
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варному складі, зберігання в ломбарді речей, що належать громадянину, 

зберігання в камері схову в транспортних організаціях. 

Публічний договір укладається шляхом вчинення конклюдентних дій, 

тобто дій особи, що виражають його волю установити правовідносини, 

але не у формі усного або письмового волевиявлення, а поведінкою, за 

яким можна зробити висновок про такий намір. 

За рівнем урегульованості виділяють поійменовані та непоіменовані 

договори: — поіменованими є договори, які передбачені в актах цивіль-

ного законодавства: ЦК України, іншими кодифікованими актами, поточ-

ними законами, підзаконними актами. — непоіменовані договори 

(contractus innominati) створені волевиявленням їх сторін. До непоімено-

ваних належать договори, можливість укладення яких прямо не перед-

бачена в актах цивільного законодавства (наприклад, договір надання 

маркетингових послуг, договір аутстаффінгу, договір про нерозголошен-

ня конфіденційної інформації). За рівнем урегульованості можна видали-

ти не пойменовані договори, які: а) взагалі не вказані актами цивільного 

законодавства; б) лише згадані актами цивільного та іншого законодав-

ства; в) для яких вказані, але не розкриті умови (зміст) таких договорів. 

Для таких договорів характерна аналогія закону: а) взагалі загальних по-

ложень про договір; б) найближчого за видом та типом договорів. 

За предметом договору чи за змістом врегульованої договором 

діяльності виділені речові та зобов’язальні договори. Предметом ре-

чових договорів є певна річ. Вони ще йменуються майновими. Предме-

том зобов’язальних договорів є певні дії чи бездіяльність їх сторони чи 

сторін. Різновидом таких договорів є організаційні, наприклад про 

розподіл обов’язків у сім’ї, договір на організацію перевезень. 
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За моментом виникнення зобов’язання договори є: — основні, які 

породжують суб’єктивні права та юридичні обов’язки сторін і вони сліду-

ють із попередніх договорів. Основний договір може бути продовжений 

(пролонгований); — попередні чи форвардні[5]. 

Отже, цивільно-правовий договір є однією з центральних категорій 

дослідження цивільного права. Така роль договору обумовлена, перш за 

все, його історією розвитку та визначальним значенням у регулюванні 

суспільних відносин. Цивільно-правовий договір – це правочин двох чи 

більше осіб у визначеній законодавством формі, що спрямований на 

встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків. 
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Секція 4 «Кримінальне право. Кримінальний процес. Криміно-

логія. Криміналістика» 

 

УДК 343.623 

ЗАПОБІГАННЯ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ В ЛАТВІЇ 

Автор: Акімов М.О., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедри кримі-

нального права, Національної академії внутрішніх справ, м. Київ 

 

Підписання Україною 7 листопада 2011 року Конвенції Ради Європи 

про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та 

боротьбу з цими явищами від 11 травня 2011 року [1] обумовило внесен-

ня відповідних змін до вітчизняного законодавства (навіть попри те, що 

згадана Конвенція досі не ратифікована нашою державою). Ці зміни 

знайшли своє втілення у Законі України від 6 грудня 2017 року «Про вне-

сення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів 

України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобі-

гання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з 

цими явищами» [2] та у Законі України від 7 грудня 2017 року «Про запо-

бігання та протидію домашньому насильству» [3]. 

Уже півтора року слідчо-судова практика накопичує відповідний дос-

від. Беручи до уваги недостатню обізнаність працівників профільних під-

розділів Національної поліції України щодо наявних повноважень і меха-

нізмів їх застосування, варто звернутись до іноземних (перш за все єв-

ропейських) практик роботи правоохоронних органів та корисних напра-

цювань у сфері їх взаємодії з іншими державними структурами та неуря-

довими організаціями із запобігання та протидії домашньому насильству. 

Таким прикладом може слугувати, зокрема, Латвія. 
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Ця країна приєдналась до Стамбульської конвенції 18 травня 2016 

року (проте, як і Україна, досі не ратифікувала її). Між тим проблема до-

машнього насильства у Латвії визнана на державному рівні: за даними 

на 2014 рік 39 % латвійських жінок у віці понад 15 років зазнавали дома-

шнього насильства у тій чи іншій формі [4]. 

Формування та реалізація державної політики запобігання та проти-

дії домашньому насильству в Латвії розпочалося із затвердженням спе-

ціальної Державної програми на 2008-2011 рр., спрямованої на збирання 

і обробку статистичних даних, інформування громадськості, налагоджен-

ня взаємодії усіх зацікавлених органів [5]. Згодом було розроблено Кері-

вництво із державної сімейної політики на 2011-2017 рр., що передбача-

ло: 

- підвищення рівня обізнаності громадськості із питань домашнього 

насильства; 

- законодавча регламентація прав жертв домашнього насильства та 

кривдників на соціальну допомогу; 

- створення центрів соціальної реабілітації жертв домашнього наси-

льства (із компетентними фахівцями та програмами соціальної, психоло-

гічної та правової допомоги). За рахунок коштів державного бюджету фу-

нкціонує 23 таких центри (у тому числі цілодобові), місцеві бюджети та 

неурядові організації утримують ще 20; 

- навчання (підготовка / перепідготовка) фахівців відповідних органів 

державної влади та місцевого самоврядування; 

- організація цілодобової безкоштовної кризової телефонної лінії для 

жертв насильства; 
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- надання індивідуальних та групових консультацій для кривдників з 

метою зниження ризику повторного насильства (останній захід після пі-

лотної реалізації у п’яти адміністративно-територіальних одиницях отри-

мав одностайні схвальні відгуки) [6]. 

Із березня 2014 року за новим законодавством латвійська поліція 

уповноважена примусово видаляти кривдника з місця спільного із жерт-

вою проживання та виносити припис про заборону повернення і про не-

допущення нових контактів на строк до 8 днів. При цьому суд (у разі по-

дання жертвою домашнього насильства відповідного позову) повинен 

протягом однієї доби  розглянути справу та винести захисний припис. 

Згідно останнього вказані заборони можуть бути продовжені на строк до 

1 місяця; також кривднику забороняється наближатись до визначених 

місць, вступати у контакт із певними особами, на нього покладається 

обов’язок взяти участь у спеціальній програмі для кривдників. Дотриман-

ня умов такого припису контролюється поліцією спільно з іншими держа-

вними та місцевими органами [7]. 

Підсумовуючи викладене, вважаємо за доцільне наголосити на пот-

ребі ретельного вивчення досвіду іноземних держав у сфері запобігання 

домашньому насильству з метою уникнення помилок та впровадження 

корисних напрацювань у вітчизняне правозастосування. 
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УДК 343.137 

АНАЛІЗ ОКРЕМИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПИТАНЬ ВІДКРИТТЯ 

МАТЕРІАЛІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ  

Автори: Кунтій А.І., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедри кримі-

нального процесу та криміналістики факультету №1 ІПФПНП, Львів-

ський державний університет внутрішніх справ, м. Львів 

Карра Ю.С., здобувач ОС «магістр» ІПФПНП, Львівський держав-

ний університет внутрішніх справ, м. Львів 

 

Європейський вибір України, проголошений на найвищому політич-

ному рівні, потребує суттєвих змін у системі законодавства та суттєвих 

зусиль у сферах його застосування, у тому числі кримінальній процесуа-

льній. З прийняттям Кримінального процесуального кодексу України було 

зроблено певні кроки у напрямку реформування законодавства з метою 

гармонізації правової системи України з європейськими стандартами 

прав людини та їх кримінально-процесуального забезпечення, зокрема і 

питань, що стосуються відкриття та ознайомлення із матеріалами досу-

дового розслідування. 

Зокрема, питанням, пов’язаним із досудовим розслідуванням прис-

вячені роботи Ю. М. Грошового, А. Я. Дубинського, Є. Г. Коваленка, В. Г. 

Лукашевича, В. Т. Маляренка, О. Р. Михайленка,М. М. Михеєнка, В.Т. 

Нора, В. М. Савицького, М. С. Строговича, Л. Д. Удалової та інших. Без-

умовно напрацювання зазначений вчених мають важливе значення для 

наукової розвідки, однак, окремі питання законодавчого регулювання цієї 

надважливої стадії кримінального провадження потребують вдоскона-

лення. 

На законодавчому рівні, досудове розслідування визначено в 

п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України як стадія кримінального провадження, яка по-
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чинається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопору-

шення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі – ЄРДР) і закін-

чується закриттям кримінального провадження або направленням до су-

ду обвинувального акту, клопотання про застосування примусових захо-

дів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення осо-

би від кримінальної відповідальності. 

Так, етап закінчення досудового розслідування характеризується 

складанням підсумкових документів (обвинувального акта, клопотання 

про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру 

чи клопотання про закриття кримінального провадження), за його наслід-

ками, якому передує відкриття матеріалів досудового розслідування, 

тобто ознайомлення з ними сторонами кримінального провадження.  

Відповідно до ст. 290 КПК України, визнавши зібрані під час досудо-

вого розслідування докази достатніми для складання обвинувального 

акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або 

виховного характеру прокурор або слідчий за його дорученням зо-

бов’язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному предс-

тавнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування 

примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення 

досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового 

розслідування. Надання доступу до матеріалів включає в себе можли-

вість робити копії або відображення матеріалів. Про відкриття сторонами 

кримінального провадження матеріалів прокурор або слідчий за його до-

рученням повідомляє потерпілого, представника юридичної особи, щодо 

якої здійснюється провадження, після чого останній має право ознайо-

митися з ними за правилами, викладеними в цій статті. 

Варто вказати, що відкриття матеріалів для ознайомлення іншій сто-

роні здійснюється лише у випадку складання слідчим обвинувального 
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акта, клопотання про застосування примусових заходів виховного та ме-

дичного характеру. Дана характеристика випливає з норми ч. 1 ст. 290 

КПК України. Звичайно, законодавець не обмежує повноваження сторін, 

проте вдається невиправданим таке положення. Адже, у випадку скла-

дання постанови про закриття кримінального провадження або клопо-

тання про звільнення особи від кримінальної відповідальності, сторони 

можуть виявити бажання проаналізувати зібрані слідчим чи прокурором 

матеріали кримінального провадження. Тому, на нашу думку матеріали 

досудового розслідування у такому випадку повинні бути надані стороні 

захисту для ознайомлення. 

Також, вагомим недоліком положення відкриття матеріалів для 

ознайомлення є відсутність прописаної у кримінальному процесуальному 

законі, можливості сторін подавати клопотання. Враховуючи те, що в хо-

ді судового розгляду більшість процесуальних дій проведенню не підля-

гають, більш того, за чинним КПК України суд не вправі повертати мате-

ріали кримінального провадження на додаткове розслідування, вважає-

мо, що відсутність права на заявлення клопотань все ж таки, частково, 

перешкоджає забезпеченню права на захист. 

Таким чином, відкриття матеріалів досудового розслідування та на-

дання їх для ознайомлення являється проявом демократичності втілення 

принципу забезпечення права на захист та верховенства права і вищого 

рівня гуманності нашої системи правосуддя. На жаль, при найвищому рі-

вні важливості виконання даної процедури існує декілька вагомих неточ-

ностей та недоліків, що ускладнюють правозастосування цієї норми, 

шляхи усунення яких нами запропоновано. 

Список використаних джерел: 

1. Кримінальний процесуальний кодекс України: затверджений За-
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text (дата доступу: 

19.06.2020) 

 

УДК 343.98  
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ПРИ ПРОВЕДЕННІ ОГЛЯДУ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ 

КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ПРАВА 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

Автор: Курилін І.Р., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедри кримі-

налістики та судової медицини, Національна академія внутрішніх 
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Куриліна О.В., канд. екон. наук, доцент, старший науковий співро-

бітник наукового відділу досліджень та впровадження інноваційних те-

хнологій наукового центру проблем виховання доброчесності і запобі-

гання корупції у секторі безпеки та оборони, Національний універси-

тет імені Івана Черняховського, м. Київ 

 

Слідчий огляд є важливою слідчою (розшуковою) дією, при прове-

денні якої слідчий виявляє, сприймає, вивчає та фіксує стан, властивості 

і ознаки матеріальних об’єктів, що знаходяться на місці події або 

пов’язані з розслідуваною подією, з метою виявлення фактичних даних, 

які мають значення для встановлення істини у справі [1, с. 95]. 

Під час розслідування кримінальних правопорушень, які посягають 

на права інтелектуальної власності своєчасне та якісне проведення слі-

дчого огляду із застосуванням спеціальних знань дозволяє слідчому ви-

явити, закріпити, вилучити різні види слідової інформації та інші об’єкти, 

при дослідженні яких встановлюються обставини події. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text
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Огляд, залежно від характеру об’єктів, поділяється на види, одним з 

яких є огляд місця події. Огляд місця події (місцевості, приміщення) є 

першочерговою та, як правило, невідкладною слідчою (розшуковою) ді-

єю, яка наближена за часом проведення до події кримінального право-

порушення, а тому несвоєчасне його проведення при розслідуванні кри-

мінальних правопорушень, які посягають на права інтелектуальної влас-

ності, тягне можливу втрату важливих доказів [2, с. 3]. 

Участь спеціалістів у таких провадженнях сприяє кваліфікованому 

проведенню огляду та збиранню необхідної інформації про подію, вияв-

лення та фіксацію речових доказів та відіграє позитивну роль при їх роз-

слідуванні. 

Вже на першій стадії огляду, до виїзду на місце події, слідчий залеж-

но від характеру події і слідчої ситуації, за наявності достатньої інфор-

мації про подію, може запросити відповідного спеціаліста та отримати 

від нього консультацію з питань подальшої підготовки до огляду, його 

учасників, намітити план дій, обговорити, які науково-технічні засоби не-

обхідні, разом із спеціалістом перевірити їх наявність, комплектність та 

справність. 

Спеціаліст може звернути увагу слідчого на об’єкти, які важливо де-

тально оглянути, виділивши ті, що необхідно оглянути у першу чергу; на-

дати допомогу в організації робочого місця (наприклад, підключення 

освітлення, підготовка до застосування науково-технічних тощо). 

Завершивши підготовчі дії слідчий збирає учасників огляду, і прово-

дить інструктаж, роз’яснюючи їх функції та завдання.  

Після підготовчих заходів слідчий приступає безпосередньо до 

огляду. На цій стадії спеціаліст може виступати консультантом. У всіх 

випадках його участі при огляді у провадженнях про кримінальні право-

порушення, які посягають на права інтелектуальної власності, він разом 
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із слідчим послідовно, вивчає матеріальну обстановку, за необхідності 

дає роз’яснення про значення окремих об’єктів, про способи більш дета-

льного їх вивчення за завданням слідчого спеціаліст-криміналіст прово-

дить фотографування місця події. 

На динамічній стадії огляду спеціаліст допомагає визначити послі-

довність вивчення об’єктів та використання науково-технічних засобів і 

прийомів з метою виявлення, закріплення, вилучення слідів, з’ясувати їх 

походження, механізму утворення. За необхідності допомагає описати це 

у протоколі огляду місця події. 

При динамічній стадії огляду спеціаліст виконує різні доручення слі-

дчого, які пов’язані з виявленням, фіксацією та вилученням слідів й інших 

речових доказів. Наприклад, він може знайти в комп’ютері певну програ-

му, провести фото - та відеозйомку упакування об’єктів, які мають автор-

ські і суміжні права, скласти план чи схему.  

На заключному етапі огляду місця події у провадженнях про кримі-

нальні правопорушення, які посягають на права інтелектуальної власно-

сті, коли слідчий підсумовує проведену роботу, спеціаліст допомагає 

описати обстановку, звертає його увагу на суттєві ознаки предметів і слі-

дів, які повинні бути відображені у протоколі. 

Отже, участь спеціаліста у слідчому огляді у провадженнях про кри-

мінальні правопорушення, які посягають на права інтелектуальної влас-

ності розширює можливості у роботі зі слідами, забезпечує якісне вияв-

лення, фіксацію, вилучення знайдених слідів і предметів, сприяє розшуку 

і викриттю злочинців. 
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Використання анатомічно-деталізованих ляльок (далі – АДЛ) є од-

ним з елементів допиту неповнолітніх за активно впроваджуваною в Ук-

раїні методикою «Зелена кімната». Комплект АДЛ являє собою спеціа-

льно виготовлені з м’яких матеріалів ляльки, що мають відповідні зовні-

шні анатомічні особливості приналежності до чоловічої або жіночої статі, 

відрізняються за розмірами та відображають вікові особливості дітей, 

дорослих і осіб похилого віку (мають вигляд дівчинки, хлопчика, жінки, 

чоловіка, бабусі, дідуся) [1]. АДЛ є реквізитом, призначеним для полег-

шення пригадування та наглядної демонстрації дитиною механізму вчи-

нених щодо неї злочинних дій, що використовується у Великобританії, 

Ізраїлі, Чехії, США, Швеції та інших країнах світу [2]. 

Анатомічно деталізовані ляльки були створені в середині 1970-х ро-

ків та стали одним з головних інструментів оцінки сексуального насильс-

тва щодо дітей дошкільного віку [3]. Але вже в перших аналізах стено-

грам опитувань дітей зафіксовано «називання ляльок засудженими, по-

биття ляльок за передбачуване насильство над дітьми, перетворення 
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ляльок у фантазійні персонажі для гри тощо» [4]. За іншими даними, ви-

користання анатомічних ляльок при інтерв’юванні дітей віком від 3 до 7 

років підвищує точність згадування при незначному збільшенні або від-

сутності помилкових повідомлень про торкання статевих органів [5]. При 

цьому 7-12 річні ймовірні жертви сексуального насильства краще, ніж 

молодші (3–6-річні діти) відтворюють інформацію з ляльками [6]. Зазна-

чені протиріччя у подальшому пояснені недосконалою технікою ін-

терв’юерів у застосуванні анатомічних ляльок, зокрема, переважною по-

становкою питань закритого характеру, нехтуванням стадією вільної роз-

повіді тощо [7]. Загалом зроблений висновок про цінність ляльок при 

правильному їх використанні та визначені правила й умови їх викорис-

тання при опитуванні дітей-жертв насильницьких сексуальних злочинів 

[8; 9]. 

Аналіз наукової та методичної літератури дозволяє визначити на-

ступні правила та умови використання анатомічно-деталізованих ляльок 

при допиті надзвичайно-вразливих осіб: 1) виключно за необхідності до-

помогти дитині відтворити деталі події, що трапилась, коли вона не здат-

на або не бажає спілкуватися усно (чи письмово) та(або) коли наданий 

нею словесний опис обмежений або незрозумілий; 2) спочатку мають бу-

ти отримані словесні описи; 3) про можливість використання анатомічних 

ляльок інтерв’юер має попередити допитувану дитину на початку допиту, 

але представляти (показувати) їх – після застосування інших рекомендо-

ваних методів опитування, спрямованих на отримання словесних описів; 

4) використовувати тільки спеціально розроблені для цієї мети ляльки та 

представляти їх дитині повністю одягненими; 5) бути надзвичайно уваж-

ним при використанні АДЛ при допиті дітей дошкільного віку. Точне та 

правдиве відтворення того, що сталося вимагає від дитини рівнозначно-

го розуміння як символічної природи ляльок (такий ступінь розвитку ди-



 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ -  2020 

ХІІ  МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

143 

 

тини, який дозволяє розуміти абстрактність представлення лялькою себе 

й/та злочинця), так і можливості подвійного представлення ляльок (тобто 

здатності використовувати їх символічно при спілкуванні про обставини 

події); 6) при роботі з ляльками ставити дитині відкриті питання, які сти-

мулюють її до пояснення демонстрацій за допомогою ляльок, щоб отри-

мати словесні пояснення дитини та запобігти їх довільним інтерпретаці-

ям і припущенням; 7) не використовувати АДЛ з постановкою прямих, 

навідних питань, або таких, що навіють відповідь; 8) після завершення 

дитиною демонстрації події за допомогою АДЛ, їх слід негайно сховати; 

9) доцільно використовувати культурно-відповідні АДЛ (бажано, щоб такі 

зовнішні ознаки ляльок, як колір волосся, тон «шкіри» тощо значною мі-

рою не відрізнялись від аналогічних ознак учасників розслідуваною події) 

та ляльки, фізико-технічні характеристики яких відповідають розвиткові 

дитини. 

Висновки. Дотримання правил та умов використання анатомічно-

деталізованих ляльок при проведенні допитів надзвичайно-вразливих 

осіб підвищує достовірність і значущість отримуваної від них інформації 

про обставини вчинення злочинів. Широке впровадження даного нетра-

вматичного методу у тактику допиту дозволить вирішити такі актуальні 

завдання вітчизняної науки і практики, як забезпечення належного відп-

равлення правосуддя у справах про окремі види злочинів проти дітей та 

запобігання вторинній віктимізації неповнолітніх жертв і очевидців їх вчи-

нення. 
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Актуальність обраної автором теми полягає у необхідності визна-

чення становлення ювенальної юстиції в Україні, а також окреслення 

прогалин та шляхів їх подолання. 

Дане питання досліджували науковці-юристи, які визначили криміна-

льні правопорушення, що скоювались неповнолітніми особами, як осно-

ву свого наукового доробку, а саме: Е.Б. Абросімова, В.Ф. Бойко, К.Ф. 

Гуценко, Р. Куйбіда, В.В. Сердюк, М.І. Сірий, І.Я. Фойницький та інші. 

В чинному українському законодавстві не має чітко визначених про-

цедур, та понять боротьби зі злочинами вчиненими неповнолітніми, зок-

рема, згідно з практикою іноземного законодавства даній категорії зло-

чинів приділяють особливу увагу, що вбачається в розмежуванні органів, 

що розглядають правопорушення вчиненні даною категорією осіб, а та-

кож розмежування судової гілки влади, а саме виокремлення судів, які 

розглядають  злочини з визначеним суб’єктом – неповнолітньою особою.  

Так, найширшою є система вимог, які містяться у німецькому Законі 

про ювенальні суди. Оскільки німецька доктрина ювенальної юстиції ба-

зується на тому, що її центральною фігурою є суддя, який у ході судово-
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го процесу має позитивно вплинути на подальше життя підлітка, ювена-

льне право кримінального судочинства надає судді достатньо простору 

для необхідного виховного впливу на неповнолітнього. Суддя має знайти 

індивідуальний підхід до підлітка, виявивши достатньо терпіння, розумін-

ня, професійного такту, – в іншому разі не буде досягнуто головної мети 

ювенального судочинства – можливості виправлення і перевиховання 

неповнолітнього.  

Варто зауважити, що в Україні створення судів у справах неповнолі-

тніх передбачено Концепцією судово-правової реформи, схваленою пос-

тановою Верховної Ради України 28 квітня 1992 р. Однак, незважаючи на 

таке правове врегулювання, питання доцільності та форми утворення 

зазначених судів донині залишається відкритим. Система ювенальної 

юстиції в Україні має включати також спеціальні органи профілактики, 

контролю і захисту, спеціалізовані органи досудового слідства, установи 

відбуття покарання, установи реабілітації та соціальної адаптації. Так, п. 

20 розділу ХІ КПК зобов’язав керівників органів досудового розслідуван-

ня визначити слідчих, спеціально уповноважених на здійснення досудо-

вого розслідування щодо неповнолітніх.  

Отже, специфіка такого особливого суб’єкта кримінального переслі-

дування як неповнолітній вимагає і специфічну систему правосуддя та 

органів, що проводять профілактику скоєння подібних злочинів спеціаль-

ними суб’єктами та їх розслідування, яка реалізується шляхом створення 

автономної підсистеми спеціалізованих ювенальних судів або судів у 

справах неповнолітніх та спеціальних органів, або ж підрозділів у діючих 

правоохоронних органах.  
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УДК 343.98:343.137.5 

ЗАКОННІ ПРЕДСТАВНИКИ  

НЕПОВНОЛІТНІХ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

Автор: Харченко С.В., канд. юрид. наук, старший викладач кафедри до-

судового розслідування навчально-наукового інституту № 1, Націона-

льна академія внутрішніх справ, м. Київ 

 

Злочинність неповнолітніх та злочини, від яких потерпають неповно-

літні на протязі останніх років, є однією з важливих проблем, що викли-

кають занепокоєння та стурбованість. 

Участь законного представника неповнолітнього у кримінальному 

проваджені зумовлена двома обставинами: неповнотою процесуальної 

дієздатності неповнолітнього та відповідальністю за виховання й поведі-
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нку неповнолітнього законними представниками (батьки, опікуни, піклу-

вальники) [4, с. 86]. 

У ст. 59 КПК України зазначено, що якщо потерпілим є неповнолітня 

особа, до участі в процесуальній дії разом з нею залучається її законний 

представник. Відповідно до ч. 1 ст. 488 КПК України, якщо підозрюваний, 

обвинувачений є неповнолітнім, разом із ним до кримінального прова-

дження залучається його законний представник. Як законні представники 

можуть бути залучені батьки (усиновлювачі), а в разі їхньої відсутності – 

опікуни чи піклувальники особи, інші повнолітні близькі родичі чи члени 

сім’ї, а також представники органів опіки та піклування, установ і органі-

зацій, під опікою чи піклуванням яких перебуває неповнолітній (ч. 1 ст. 44 

КПК України) [1]. 

КПК України передбачає, що законний представник користується 

процесуальними правами особи, інтереси якої він представляє, крім 

процесуальних прав, реалізація яких здійснюється безпосередньо підоз-

рюваним, обвинуваченим неповнолітнім і не може бути доручена предс-

тавнику. 

На відміну від захисника, законні представники захищають інтереси 

неповнолітнього не через призму виконання професійної діяльності, а 

насамперед через загальноправову відповідальність за своїх неповнолі-

тніх дітей з урахуванням морально-етичних аспектів виховання [2, с. 83]. 

Однак інтереси неповнолітнього не завжди збігаються з власними ін-

тересами законного представника, а в деяких випадках його дії завдають 

шкоди інтересам неповнолітнього учасника провадження. 

Тут заслуговує на увагу точка зору деяких дослідників про те, що до 

таких дій потрібно зарахувати зловживання своїми правами, невиконан-

ня обов’язків, у тому числі щодо виховання неповнолітнього, негативний 

вплив на нього, створення перешкод для з’ясування, усе це має значен-
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ня для справи, з’ясування обставин, установлення істини у справі та ін-

ших дій аналогічного характеру. 

Серед дій законних представників, що завдають шкоди інтересам 

неповнолітнього учасника кримінального провадження варто виділити 

випадки ухилення особи від участі у провадженні як законного представ-

ника. Наприклад, факт неявки законного представника без поважних 

причин у судове засідання свідчить про небажання цього учасника кри-

мінального судочинства брати участь у долі неповнолітнього. Однак в 

умовах обов’язкової участі законного представника неповнолітнього (ст. 

488 КПК України) у судовому провадженні ця неявка може розцінюватися 

і як перешкода здійсненню правосуддя. Оскільки участь їх у судовому 

провадженні має велике значення для неповнолітнього та сприяє розк-

риттю більш повної картини про особу неповнолітнього, умови його жит-

тя й виховання, їхня неявка може створити несприятливі умови для ви-

значення подальшої долі неповнолітнього, зокрема призначення пока-

рання. 

Особливу критику науковців і практиків викликає доцільність участі 

законного представника під час допиту неповнолітнього потерпілого від 

злочинів, порушених за фактом зґвалтування. Так, на думку 

А. Н. Васильєва, не потрібно залучати під час допиту неповнолітніх по-

терпілих від злочинів у справах, порушених за фактом зґвалтування, 

близьких родичів, які можуть негативно вплинути на показання неповно-

літнього потерпілого. Підліток, малолітній потерпілий може відчувати в 

присутності батьків почуття страху, сорому тощо, чутливо реагувати на 

емоції батьків, стежити за їхньою мімікою, жестами, рухами й, відповідно 

до цього, давати показання або зовсім відмовитись відповідати на запи-

тання слідчого [3, с. 377]. 

Разом із тим варто зазначити, що законодавець передбачає обме-
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ження участі законного представника у виконанні окремих процесуаль-

них чи судових дій або взагалі його усунення від участі у кримінальному 

провадженні, якщо це може завдати шкоду інтересам неповнолітнього 

підозрюваного чи обвинуваченого, і залучення, замість нього, іншого за-

конного представника (ч. 3 ст. 488 КПК України). Так, законний представ-

ник підлягає заміні, якщо він своїми діями шкодить інтересам неповнолі-

тньому або зловживає наданими йому повноваженнями; якщо він уна-

слідок своєї бездіяльності не реалізує повноважень, наданих йому зако-

ном, тощо. Водночас механізм заміни таких законних представників за-

конодавчо чітко не визначено. 

У підсумку зазначимо, що практика правозастосування положення 

чинного кримінального процесуального законодавства, яким регламен-

тується участь законного представника неповнолітнього, не повною мі-

рою відповідає завданню забезпечення прав і законних інтересів малолі-

тніх та неповнолітніх, оскільки чітко не визначає коло їх прав та 

обов’язків у кримінальному процесі. 
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УДК 343 

ПРОБЛЕМИ ІНСТИТУТУ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  

В СИСТЕМІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА 

Автор: Бойко Ю.А., викладач кафедри адміністративного та консти-

туційного права, Національний університет кораблебудування імені 

адмірала Макарова, м. Миколаїв 

 

В сучасних умовах удосконалення системи права та законодавства 

відповідного перетворення потребує й система кримінального права. 

Основна увага в цьому питанні повинна бути присвячена аналізу інститу-

ту кримінальної відповідальності. Питання самої кримінальної відповіда-

льності (її поняття, зміст, сутність, форми) в науці кримінального права 

детально досліджувались багатьма видатними вченими (Баулін Ю.В., 

Брайнін М.Я., Дуюнов В.К., Кузнєцова Н.Ф., Ткачевський Ю.М., Шаргоро-

дський М.Д. та ін.), але, в той же час, залишається немало невирішених 

прогалин. Недостатньо дослідженим є й питання інституту кримінальної 

відповідальності. 

Кримінальну відповідальність, як структурний підрозділ кримінально-

го права, доцільно віднести саме до його інститутів, так як межею між 

ними є критерій автономності регулювання суспільних відносин, за якого 

інститут не може охоплювати всі сторони їх регулювання [1, C. 10]. Се-

ред різних поглядів вчених стосовно дефініції кримінальної відповідаль-

ності, можна виділити наступні: кримінальна відповідальність як криміна-

льно-правові відносини (В.К. Дуюнов); як обов’язок винного відповісти за 

вчинене (М.Т. Тащилін, Я.М. Брайнін); як засіб державної оцінки проти-
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правних діянь (Л.В. Багрій-Шахматов); як обмеження прав та свобод лю-

дини (Ю.В. Баулін) та ін. Згідно останньої точки зору «кримінальна відпо-

відальність - це передбачені КК вид та міра обмеження прав і свобод 

злочинця, що індивідуалізується судом та здійснюється спеціальними 

органами держави» [2, С. 30]. Саме на основі такої позиції та традиційно-

го розуміння поняття правового інституту як «системи відносно відокре-

млених від інших і пов’язаних між собою правових норм, які регулюють 

певну групу (вид) однорідних суспільних відносин» [3, С. 248], вбачається 

можливість визначення поняття аналізованого інституту. Таким чином, 

інститут кримінальної відповідальності являє собою систему правових 

норм, які регулюють правові відносини з приводу індивідуалізованого ви-

роком суду та здійснюваного спеціально уповноваженими державними 

органами обмеження прав і свобод особи, визнаної винною у вчиненні 

злочину, які мають місце з моменту вступу в законну силу обвинувально-

го вироку суду та до моменту погашення (знаття) судимості. 

Даний інститут в системі кримінального права можна назвати склад-

ним правовим інститутом, так як його внутрішні елементи (далі - субін-

ститути) поєднує присутність спільних норм, котрі можуть бути віднесені 

до норм кожного з субінститутів, що пояснюється наявністю органічного 

зв’язку між суспільними відносинами, які регулюються в їх рамках [1, С. 

41]. Відповідні субінститути можливо визначити орієнтуючись на межі та 

форми кримінальної відповідальності. Згідно з позицією Конституційного 

Суду України її початком є момент набрання законної сили обвинуваль-

ним вироком суду [4, С. 9], а закінченням, як правило, - погашення (знят-

тя) судимості [5, С. 31]. Серед форм реалізації даного виду юридичної 

відповідальності можливо виділити наступні: 1) форма правообмежень, 

які мають місце в ході винесення та вступу в законну силу обвинувально-

го вироку суду; 2) форма правообмежень, пов’язаних з реальним відбу-



 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ -  2020 

ХІІ  МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

153 

 

ванням покарання; 3) форма правообмежень, що витікають зі стану су-

димості. Отже, в структурі інституту кримінальної відповідальності можна 

виділити наступні субінститути: 1) субінститут правообмежень, які мають 

місце в ході винесення та вступу в законну силу обвинувального вироку 

суду; 2) субінститут правообмежень застосування покарання; 3) субін-

ститут судимості. 

Таким чином, в роботі було сформульовано поняття інституту кри-

мінальної відповідальності, в загальному вигляді встановлено його 

структуру, визначено місце даного інституту в системі кримінального 

права. Серед перспектив дослідження даного питання вбачається мож-

ливим виділення наступних напрямків: аналіз меж та змісту субінститутів 

інституту кримінальної відповідальності; встановлення місця норм інших 

галузей права (зокрема, кримінально-процесуального та кримінально-

виконавчого права) в структурі інституту кримінальної відповідальності; 

аналіз окремих норм даного інституту та ін.  
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Секція 5. Морське право. Міжнародне публічне право.  

Міжнародне приватне право 

 

УДК 349.2  

ЩОДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 

ІНОЗЕМЦІВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 

Автор: Ільницька М.А., студентка ІІ курсу спеціальності 081 «Право», 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 

м. Миколаїв 

 

За даними міністерства України в 2019 році в Україну прибуло 164,6 

тис. іноземців. На сьогоднішній день все більше українських роботодав-

ців залучають у свої організації іноземних фахівців як працівників. За 

останні десять років законодавство у сфері отримання дозволу на засто-

сування праці іноземців в Україні зазнало багато змін. Зараз положення 

чинних нормативно-правових актів значно спростили процедуру отри-

мання такого дозволу як для роботодавців, так і для іноземців. Все одно, 

на жаль, деякі недоробки та невідповідності й до тепер існують. 

З питанням працевлаштування збільшилась співпраця України з Єв-

ропейськими державами як з економічної, соціальної так і правової сто-

рони. Також, стрімкий розвиток інтеграційних процесів України з Євро-

пейським Союзом постачає активізацію не тільки публічно-правових, а 

ще приватноправових відносин. Особливо це торкається сфери застосу-

вання праці іноземців в Україні, так само як і будь-яких громадян України 

закордоном.  Важливо відзначити, що іноземні громадяни віддають пе-

ревагу до роботи за трудовим договором з роботодавцем української 

юрисдикції. Це має контролюватися на рівні міжнародно-правових пра-

вил. Метою стало виконання міжнародно-правових зобов’язань України, 
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з урахуванням національних інтересів України, та дати поштовх створен-

ню нових робочих місць, модернізації підприємства, притоку іноземних 

інвестицій та укріпленню принципу верховенства права в державі. За-

вдяки більш потужним юридичним запевненням реалізації права на пра-

цю як резидентами, так і нерезидентами. 

В основі ст. 1 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб 

без громадянства» йшла мова що, іноземець – це індивід, який не має 

статусу громадянина України, є підданим іншої держави або кількох дер-

жав. Іноземці, які знаходяться на території України на законних діях, – це 

іноземці, які в установленому законодавством чи міжнародним догово-

ром України порядку в’їхали в Україну та постійно або тимчасово знахо-

дяться на її території. [2]              

Відносини до працевлаштування осіб опрацьовуються декількома 

нормативними актами, ще Конституцією України, міжнародними багатос-

торонніми (наприклад, Європейською конвенцією про правовий статус 

трудящих мігрантів № 93, (ратифіковано Україною у 2007 році) та двос-

торонніми міжнародними договорами, Кодексом законів про працю Укра-

їни, законами України «Про зайнятість населення», «Про правовий ста-

тус іноземців та осіб без громадянства», «Про біженців та осіб, які пот-

ребують додаткового або тимчасового захисту», «Про міжнародне при-

ватне право», «Про імміграцію», необхідність залучати до праці зростає 

з кожним роком все більше. В умовах сучасності роботодавці, які приїха-

ли на заробітки звертаються до територіальних органів Державної служ-

би зайнятості заради оформлення дозволу на застосування праці інозе-

мця, як правило, заради залучення кваліфікованих працівників. Нада-

вання такого дозволу є однією з умов і юридичним фактом легального 

працевлаштування в Україні. Але все одно існують такі категорії людей, 

які не мають громадянство в України, проте їх працевлаштування не ви-
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значає прийняття роботодавцем згоди на застосування праці іноземців, 

згідно з чинним законодавством. [3] 

Висновки. Для офіційного працевлаштування іноземця потрібно ви-

конати певний ряд правил, який прописується у «Кодекс законів про пра-

цю України». Роботодавці, які запрошують кваліфікованих іноземців до 

праці в іншій країні мають забезпечувати їх необхідними життєвими ре-

сурсами. Замість того держава має постачати прозорі та доступні умови 

законного працевлаштування іноземців, що у свою чергу обов’язково 

сприятиме збільшенню економіки України. Дотримання положення неди-

скримінації, верховенства права та захисту національних вподобань, 

взаємозв’язків працевлаштування іноземців свідчитиме про усталення 

демократичних засад в Україні. Усе це дасть нам наближення до євро-

пейських систем у громадській активності. 

Тож зробивши підсумки, варто звернути увагу, зі змінами, які були 

внесені у 2017 р. у сфері працевлаштування іноземців в Україні, перебіг 

отримання згоди на використання праці іноземців на практиці насправді 

стала простішою, а часу та інших ресурсів, включаючи фінансові, на збо-

ри потрібних для оформлення документів треба витратити набагато 

менше часу, що робить процес значно комфортнішою для її здійснення. 
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УДК 347.791.3 

РЕЄСТРАЦІЯ МОРСЬКОГО СУДНА  

ЯК ЮРИДИЧНИЙ АКТ ВИНИКНЕННЯ ЙОГО НАЦІОНАЛЬНОСТІ  

Автори: Любашова А., студентка VI курсу факультету морського 

права, Національний університет кораблебудування імені адмірала Ма-

карова, м. Миколаїв; 

Дмитриченко І.В., канд.  юрид. наук, доцент, доцент кафедри тео-

рії та історії держави і права, Національний університет кораблебуду-

вання імені адмірала Макарова, м. Миколаїв; 

 

Основоположним у морському праві є поняття судна. Прийнято вва-

жати, що юридичними ознаками судна є прапор і національність, реєст-

рація та ідентифікація. Саме реєстрація в Державному судновому реєст-

рі України або тієї чи іншої держави є ключовим моментом, з якого почи-

нається існування судна в правовому аспекті [1]. 

До дослідження питань державної реєстрації морських суден неод-

норазово звертались вітчизняні та зарубіжні фахівці в галузі морського 

права, такі як Ременяк А. Д., Джунусова  Д.Н., Мельников Н. М. та інші. 

Під національністю судна розуміється його приналежність до певної 

держави, яка засвідчується реєстрацією судна, видачею судну відповід-

них документів, наданням судну права плавання під прапором даної 

держави.  Прапор судна є зовнішнім виразом національності судна. Згід-

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08
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но ст. 91 Конвенції ООН з морського права 1982 р., кожна держава ви-

значає умови надання своєї національності суднам, реєстрації суден на 

її території і права плавати під її прапором. Судна мають національність 

тієї держави, під прапором якої вони мають право плавати. Між держа-

вою і судном повинен існувати реальний зв'язок: наявність між державою 

прапора і судном правового зв'язку в економічній, технічній, адміністра-

тивної та соціальної областях для здійснення державою своєї юрисдикції 

та контролю за судами, плаваючими під його прапором [2]. 

В результаті державної реєстрації судно набуває національність від-

повідної держави. Деякі автори вважають, що простір, який займає суд-

но, є частиною території держави, під прапором якої морське судно має 

право плавати (квазі-терторія). Але дія цієї концепції є обмеженою пев-

ними рамками. Наприклад, якщо морське судно перебуває у прибереж-

них зонах іноземної держави, то ми вже маємо приклад «зіткнення» двох 

суверенітетів. На нашу думку, доречно казати про дію на судні юрисдик-

ції держави прапора судна. Держава отримує  суверенні юрисдикційні 

права майже у повному обсязі, коли певне морське судно перебуває у 

відкритому морі та підпорядковується виключної юрисдикції держави, під 

прапором якої воно плаває (за деякими виключеннями) [3].  

Проте «територіальна концепція» сформувалася не на пустому міс-

ці. До ідеї територіальності судна в свій час звертався  швейцарський 

дипломат і юрист Е. Ваттель (1714-1767)  у книзі «Право народів, або 

принципи природного права у застосуванні до поведінки і справ націй та 

государів» (1758 р.). Розмірковуючи про юридичні наслідки народження 

дитини на судні у відкритому морі, Е. Ваттель писав, що «… діти, наро-

джені на суднах нації, вважаються такими, які народилися на його тери-

торії». Враховуючи концепцію «територіальності судна», в рішенні Пос-

тійної палати міжнародного правосуддя від 10 вересня 1927 р. по справі 
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«Lotus» було зазначено: «Принцип свободи моря має наслідком той 

факт, що судно у відкритому морі прирівнюється до території держави, 

під прапором якої воно плаває, оскільки, як і на своїй території, дана 

держава здійснює над ним владу, і жодна інша держава не має на це 

права. Відповідно до принципу свободи відкритого моря судно знахо-

диться в такому становищі, що й територія держави» [3, с. 841]. Сьогодні 

ця концепція у повному обсязі скоріше стосується правового статусу вій-

ськових кораблів.  

Втім, положення Конвенції ООН з морського права 1982 р. (ст. 97) 

опосередковано зазнали її впливу, закріплюючи, що кримінальне або ди-

сциплінарне переслідування проти капітана судна або іншого члена екі-

пажа, у випадку зіткнення або іншого навігаційного інциденту з судном у 

відкритому морі, можуть порушити тільки судові або адміністративні ор-

гани держави прапора судна або держави, громадянином якої є ця осо-

ба. Арешт або затримання судна може здійснюватися лише за розпоря-

дженням відповідних органів держави прапора судна.  

У результаті державної реєстрації морського судна, органи держави 

отримують відповідну компетенцію, що означає також виникнення певних 

обов’язків держави та її органів щодо морського судна. Отже, акт держа-

вної реєстрації морського судна на юридичному рівні встановлює право-

вий зв’язок між судном і державою прапора. Тому на морському судні 

має діє правопорядок держави прапора, який може бути звужений у разі 

перебування судна у прибережних водах інших держав [4].  

Конвенція ООН з морського права 1982 р. встановила, що кожна 

держава має ефективно здійснювати свою юрисдикцію і контроль в ад-

міністративних, технічних і соціальних питаннях над суднами, що плава-

ють під її прапором. Держава, яка має явні підстави вважати, що належ-

на юрисдикція і контроль стосовно будь-якого судна не здійснюється, 
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може повідомити про ці факти державі прапора. У разі отримання такого 

повідомлення держава прапора зобов’язана розслідувати це питання та 

прийняти необхідні заходи для виправлення становища. Кожна держава 

має організувати за участю кваліфікованих осіб розслідування морської 

аварії або навігаційного інциденту у відкритому морі, що пов'язаний із 

судном, яке плаває під її прапором, у випадку загибелі громадян іншої 

держави чи заподіяння ним серйозного каліцтва або наявності серйозної  

шкоди суднам або установкам іншої держави, або морському середови-

щу [3, с. 842].  

Необхідно відзначити, що в міжнародному морському праві відсутні 

правові норми, які прямо вказують на необхідність реєстрації судна. Тео-

ретично судно може бути не зареєстрованим у жодному судновому реєс-

трі і не мати національної приналежності. Таке судно не може бути авто-

матично визнано піратським або винним у порушені міжнародного пра-

вопорядку, проте це судно не буде відчувати себе спокійно навіть у відк-

ритому морі. Відсутність державного прапора сигналізує про те, що жод-

на держава світової спільноти не контролює це судно. Це судно буде пе-

ребувати фактично поза законом на підставі статей 90-92 Конвенції ООН 

з морського права 1982 р. Тому судно обов’язково необхідно реєструва-

ти [1, с. 333]. 

Відповідно до статті 32 Кодексу торговельного мореплавства Украї-

ни поняття «українське судно» або «судно України» означає національну 

належність судна, на яке поширюється юрисдикція України. Національна 

належність судна визначається його державною реєстрацією в Україні і 

одержанням права плавання під Державним прапором України [5]. 

Державний судновий реєстр України у нинішньому його стані є кла-

сичним внутрішнім (закритим) судновим реєстром. Це підтверджується 

існуючим жорстким обмеженням щодо визначення кола суб’єктів, які ма-
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ють право реєструвати судна. У ст. 32 Кодексу торговельного мореплав-

ства України зазначено, що право плавання під Державним прапором 

України має судно, яке є державною власністю або перебуває у власнос-

ті фізичної особи-громадянина України, а також юридичної  особи  в Ук-

раїні, заснованої виключно українськими власниками, або судно, яке 

знаходиться у цих осіб на умовах договору бербоут-чартеру [5]. У свою 

чергу, судна, які належать юридичним особам, зареєстрованим відповід-

но до законодавства України, але до складу засновників яких входять фі-

зичні або юридичні особи, що є нерезидентами України, не можуть бути 

наділені правом плавання під державним прапором України, тобто такі 

юридичні особи не мають права зареєструвати судно і отримати право 

плавання під прапором України. Дане обмеження не тільки заважає збі-

льшенню торговельного флоту України за рахунок іноземних судновлас-

ників, а також є одним із основних бар’єрів для залучення іноземного ін-

вестування у розвиток вітчизняного судноплавства [6]. 

Враховуючи всі законодавчі ініціативи, можна відзначити, що не 

втрачає своєї перспективи пропонування вигідних для судновласників 

умов роботи під українським прапором у результаті створення в Україні 

другого суднового реєстру.  

Отже, Україна є перспективною державою для подальшого розвитку 

в морській галузі. Державний судновий реєстр України у нинішньому його 

стані є класичним внутрішнім (закритим) судновим реєстром. І хоча такий 

реєстр має багато переваг, він створює перепони на шляху до подаль-

шого розвитку нашої країни в морській сфері. 

Покращити ситуацію можливо в результаті створення «другого» 

(«міжнародного») регістру в Україні, як це було зроблено в багатьох кра-
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їнах світу. А також шляхом впровадження змін в економічному регулю-

ванні, зокрема, створення нового тоннажного податку за стандартами 

Європейського Союзу. 
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УДК 341.22 (520+470+571) 

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КУРИЛЬСЬКИХ ОСТРОВІВ  

І ПІВДЕННОЇ ЧАСТИНИ САХАЛІНУ: ЮРИДИЧНИЙ АСПЕКТ 

ЯЛТИНСЬКОЇ УГОДИ 11 ЛЮТОГО 1945 РОКУ 

Автор: Пронь Д.С., магістр права, Інститут держави і права імені 

В.М. Корецького НАН України, м. Київ 

 

Кримська (Ялтинська) конференція керівників Радянського Союзу 

(Сталін Й.В.), США (Рузвельт Ф.Д.), Великої Британії (Черчилль У.С.) за 

участю міністрів закордонних справ, начальників штабів і радників про-

ходила 4-11 лютого 1945 р. Серед величезної низки питань післявоєнно-

го устрою світу були обговорені та з’ясовані проблеми капітуляції Німеч-

чини, створення універсальної міжнародної організації підтримки миру і 

безпеки, питання Польщі, Югославії… [1, с. 118]. 

Велике значення мала угода для вирішення тогочасних питань Да-

лекого Сходу: вона передбачала вступ СРСР у війну проти мілітаристсь-

кої Японії через 2-3 місяці після капітуляції Німеччини та завершення 

війни в Європі. 

Вважається, що вперше на конференції в Ялті питання про Куриль-

ські острови і Сахалін було піднято у бесіді Рузвельта Ф.Д. зі Сталіним 

Й.В. 8 лютого 1945 р. (о. 15.30). Матеріали запису розмови свідчать, що 

Сталін запитав Президента США який стан справи з «політичними умо-

вами, на яких Радянський Союз вступить у війну проти Японії». Рузвельт 

чітко відповів, що «південна частина Сахаліну і Курильські острови бу-

дуть віддані Радянському Союзу» [2, с. 129]. 

11 лютого 1945 р. керівниками трьох держав – Рузвельтом, Сталіним 

і Черчиллем була підписана угода, згідно якої: «Радянський Союз всту-

пить у війну проти Японії на боці союзників за умови: «2 а) повернення 
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Радянському Союзу південної частини о. Сахаліну і всіх прилеглих до неї 

островів. 3) Передачі Радянському Союзу Курильських островів» [3, с. 

254-255]. 

Звертає на себе увагу юридичне оформлення Ялтинської угоди: як-

що стосовно південної частини Сахаліну мова йшла про її «повернення» 

СРСР, то при формулюванні пункта щодо Курильських островів записано 

про їх «передачу». Цілком ймовірним є те, що при підготовці документу 

до підписання, радянська делегація, принаймні, добре усвідомлювала 

існування відмінностей як історичної, так і юридичної природи актів пе-

редачі цих територій. 

Саме це, на думку автора, дало підстави для подальшої юридичної 

інтерпретації природи Ялтинської угоди 11 лютого 1945 р. Якщо для ві-

домого радянсько/російського науковця Кутакова Л.М. Кримська угода 

«підтвердила права СРСР на Курильські острови і Південний Сахалін» 

[4, с. 32], то на думку знаного японського фахівця з проблем «північних 

територій» Вада Харукі: «Ялтинська угода немає для Японії юридичної 

сили, бо вона не брала участі у цій угоді та не знала про неї на момент 

прийняття нею умов Потсдамської декларації 26 липня 1945 р.» [5, с. 

337-338]. 

Ще далі у своїх міркуваннях щодо далекосхідних рішень у Ялті пішов 

всесвітньовідомий науковець Кімура Хіросі, професор Міжнародного 

центру японських досліджень у Кіото, який у своїй монографії «Курильсь-

ка проблема» відокремив спеціальний розділ – «Кримська угода». Кімура 

стверджує, що Японія заперечує проти Ялтинської угоди з двох головних 

причин: «По-перше, в Ялтинській (Кримській) угоді мова йде лише про 

загальний підхід тодішніх керівників трьох союзних держав до проблеми 

післявоєнного врегулювання і його не можна вважати остаточним рішен-

ням, прийнятим усіма зацікавленими союзними країнами. По-друге, у 
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зв’язку з тим, що Кримська угода є таємною угодою та Японія не прий-

мала участі в її розробці й не підписувала її, то немає жодних юридичних 

підстав для ствердження, що Японія, яка не була однією із сторін даної 

угоди, зв’язана її змістом» [6, с. 90]. 

Автор статті, у зв’язку з цим, поділяє позицію правознавця Пунжи-

на С.М.: «цей документ (Ялтинська угода – Д.П.) є декларацією цілей і 

має юридично обов’язковий характер, але жодним чином ні для Японії, а 

лише для Радянського Союзу, що зобов’язався вступити у війну з Японі-

єю, й для США і Великобританії, які погодилися задовольнити висунуті 

Радянським Союзом умови» [7, с. 19]. 

Разом з тим, не варто забувати положення статті 107 Статуту ООН, 

прийнятого 26 червня 1945 року в Сан-Франциско на заключному засі-

данні Конференції Об'єднаних Націй, відповідно до якої: «Даний Статут 

жодним чином не позбавляє юридичної чинності дії, розпочаті або санк-

ціоновані в результаті Другої світової війни відповідальними за такі дії 

урядами, відносно будь-якої держави, що протягом Другої світової війни 

була ворогом кожної з держав, які підписали даний Статут, а також не 

перешкоджає таким діям»[8].  

Таким чином, боротьба за юридично-політичні наслідки світової тра-

гедії ХХ століття ще триває. Існування питання спірних територій зо-

бов’язують сторони спору, які є членами ООН, до його вирішення заради 

підтримки стабільності, миру і безпеки та справедливості не тільки в Азі-

атсько-Тихоокеанському регіоні, але і у всьому світі. 
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УДК 341.1 

РОЛЬ МИРОТВОРЧИХ МІСІЙ ООН 

У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРАВ ЛЮДИНИ 

Автор: Воєводін І.С., викладач кафедри міжнародного і європейського 

права Юридичного факультету, Харківський національний універси-

тет імені В. Н. Каразіна; м.Харків 

 

Діяльність Організації Об’єднаних Націй (далі – ООН) з підтримання 

миру –  це один з основних шляхів для надання допомоги конфліктуючим 

державам у створенні умов для встановлення міцного миру. Міжнародно-

правовою основою всієї миротворчої діяльності ООН є Статут ООН, зок-

https://zakon.rada.gov.ua/go/995_010
https://zakon.rada.gov.ua/go/995_010
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_010
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рема глави VI, VII і VIII. Цей основоположний документ акумулює всі 

принципи і механізми, покликані забезпечити підтримання миру в рамках 

системи колективної безпеки держав-учасників [1, c. 50].  

Забезпечення прав людини є одним з основних напрямків миротвор-

чої діяльності Організації Об’єднаних Націй. Весь персонал операцій з 

підтримки миру зобов’язаний в процесі своєї роботи забезпечувати за-

хист і заохочення прав людини. З цією метою до складу більшості бага-

топрофільних операцій ООН з підтримання миру входять групи з право-

захисних питань. Ці групи виконують видані Радою Безпеки ООН манда-

ти, пов’язані з правами людини, і сприяють актуалізації проблематики 

прав людини у всіх видах діяльності, здійснюваної в рамках місій. Вони 

являють собою цивільний компонент миротворчої діяльності [2]. Ще в 

1992 р. Бутрос Бутрос-Галі у своїй доповіді «Порядок денний для миру» 

визнав центральну роль цивільних осіб у підтриманні миру, а з 1990-х 

років ООН вступила в епоху багатовимірної та інтегрованої миротворчо-

сті, де цивільні, поліцейські та військові компоненти будуть спільно пра-

цювати над виконанням мандатів Ради Безпеки [3]. 

Групи з питань прав людини діють в операціях з підтримання миру у 

Демократичній Республіці Конго, Малі, Дарфурі, Південному Судані, Лі-

берії, Косово, Центральноафриканській Республіці, Косово, а також в 

спеціальних політичних місіях в Іраку, Лівії, Гвінеї-Бісау, Сомалі і Афгані-

стані [2]. 

Хоча поставлені завдання щодо врегулювання збройних конфліктів 

розрізняються в залежності від характеру конфлікту і специфіки конкрет-

них проблем, заохочення дотримання прав і основоположних свобод 

людини є невід’ємною складовою забезпечення сталого миру і безпеки. 

Цілі груп з питань прав людини включають: 



 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ -  2020 

ХІІ  МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

168 

 

- сприяння захисту і заохоченню прав людини шляхом прийняття як 

невідкладних, так і довгострокових заходів; 

- розширення прав і можливостей населення щодо відстоювання і 

вимоги про забезпечення своїх прав людини; 

- надання державним та іншим національним установам можливості 

для виконання своїх зобов’язань щодо захисту прав людини і дотриман-

ня правових норм [2]. 

Конкретні напрямки діяльності правозахисних підрозділів виплива-

ють з резолюції Ради Безпеки, що заснувала миротворчу місію. В цілому, 

робота зазначених груп включає в себе наступне: 

- щоденний моніторинг за дотриманням прав людини, проведення 

розслідувань, збір документації, надання звітів про ситуацію в сфері прав 

людини;  

- підтримка місцевих та національних органів влади, взаємодія з 

громадянським суспільством і національними урядами з міркувань ран-

нього запобігання порушення прав людини і з метою забезпечення відш-

кодування шкоди за їх порушення; 

- реагування на порушення прав людини шляхом консультування з 

питань прав людини, підтримки інституційної реформи і нарощування по-

тенціалу, підтримки створення та зміцнення механізмів підзвітності в 

сфері прав людини; 

- публікація загальнодоступних доповідей з питань прав людини, що 

викликає особливе занепокоєння; 

- забезпечення справедливості і рівності в рамках процесу побудови 

миру; 

- зміцнення потенціалу та створення інститутів в області прав люди-

ни; 
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- забезпечення присутності питань прав людини в роботі миротвор-

чих місій ООН, а також у всіх програмах і заходах ООН у відповідних кра-

їнах [4]. 

Групи з питань прав людини працюють в тісній співпраці та коорди-

нації з іншими громадянськими і нецивільними компонентами миротвор-

чих операцій. Зокрема з питань, що стосуються захисту цивільного насе-

лення, боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту та по-

рушеннями щодо дітей, підтримки механізмів правосуддя перехідного 

періоду і підзвітності, зміцнення поваги до прав людини і верховенства 

права за допомогою правових та судових реформ, реформування секто-

ра безпеки і пенітенціарної системи [2]. 

Управління Верховного комісара з прав людини (УВКПЛ) забезпечує 

для таких груп з питань прав людини експертний потенціал, надає їм ке-

рівні вказівки і підтримку. Керівник  правозахисного підрозділу виступає в 

якості старшого радника з прав людини для глави місії і в якості предста-

вника Верховного комісара з прав людини на території місії, що означає, 

що він / вона одночасно звітує перед головою місії і Верховним коміса-

ром [4]. 
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МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ У ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ: ЗАКОНИ 

ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ДІЇ 

Автор: Волошенко А.В., д-р екон. наук, доцент, головний науковий 

співробітник наукового центру проблем виховання доброчесності та 

запобігання корупції у секторі безпеки та оборони, Національний уні-

верситет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ 

 

Корупція на сьогодні визнана світовою спільнотою глобальною про-

блемою, адже жодна з країн, жоден регіон або суспільство не володіють 

імунітетом проти неї. Щорічні втрати, які пов’язані з корупцією, складають 

понад 5% світового ВВП (2,6 трлн доларів США), при цьому втрати від 

хабарництва становлять більше ніж 1 трлн доларів США. За світовими 

показниками через корупцію ведення бізнесу обходиться дорожче на 

10%, а вартість договорів на закупівлю в країнах, що розвиваються зрос-

тає на 25% [1]. Корупція виступає як своєрідний податок, але такий, що 

замість створення суспільного блага, спотворює ділове середовище та 

руйнує державу. 

Тривалий час у науковій думці вважалося, що корупція притаманна 

лише публічному сектору, проте, інтенсивні процеси інтернаціоналізації 

виробництва й капіталу, лібералізація зовнішньої торгівлі другої полови-

ни ХХ століття призвели до чергової хвилі розвитку транснаціональних 

компаній і необхідності встановлення нового міжнародного устрою. Тому 

одним з перших міжнародних документів, яким засуджуються всі види 

https://www.ohchr.org/RU/Countries/Pages/PeaceMissionsIndex.aspx
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корупції, зокрема хабарництво, є ухвалена 15.12.1975 р. резолюція Ге-

неральної Асамблеї ООН 3514(XXX) щодо заходів проти корумпованих 

практик транснаціональних та інших корпорацій, їхніми посередниками 

та іншими причетними сторонами. Зазначений документ закликає уряди 

всіх країн вжити на національному рівні всіх необхідних заходів щодо за-

побігання та протидії корупції, які вони вважатимуть доцільними, зокрема 

законодавчі [2].  

Значний розрив у доходах населення між розвиненими країнами та 

країнами третього світу, наприкінці ХХ – початку ХХІ століття, призвів до 

потреби в міжнародних програмах допомоги бідним країнам. Але аналіз 

їх реалізації виявив шокуючи факти низької ефективності в силу корупції. 

Для подолання визначених викликів і загроз міжнародне співтовариство 

у 90-их роках ХХ століття активізувало зусилля з антикорупційної боро-

тьби, шляхом розробки механізмів співпраці та створення відповідної 

міжнародної нормативно-правової бази, складниками якої є глобальні та 

регіональні конвенції, директиви, резолюції, рекомендації, декларації, 

керівні принципи та ін. На сьогодні до обов’язкових нормативних докуме-

нтів антикорупційного змісту глобального рівня відносяться Конвенція 

Організації Об'єднаних Націй проти корупції від 31.10.2003 р. [3] та Гло-

бальний договір ООН від 26.07.2000 р. [4]. 

Україна приєдналася до міжнародного антикорупційного руху, рати-

фікувавши низку міжнародно-правових документів, що вимагає відповід-

ного узгодження національного законодавства з міжнародними, зокрема 

європейськими стандартами. Крім того, для успішної інтеграції у міжна-

родне бізнес-середовище підприємцям необхідно враховувати норми ан-

тикорупційного законодавства екстериторіальної дії: 

1. Закон США «Про боротьбу з практикою корупції за кордоном», 

(Foreign Corrupt Practices Act, далі FCPA) [5], який було прийнято у 1977 
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році, зокрема через політичний скандал, в ході розслідування якого 

встановили наявність багатомільйонних фондів, що використовувалися 

для підкупу чиновників і інших посадових осіб за кордоном з метою укла-

дення вигідних угод. Під дію FCPA потрапляють не тільки компанії, заре-

єстровані на території США, але й іноземні компанії, акції яких зареєст-

ровані на американських біржах. Закон застосовується не тільки до юри-

дичних осіб, а й фізичних осіб, зокрема співробітників компанії, а також 

агентів, які представляють інтереси компанії. Відповідальність за пору-

шення може бути виражена у формі як цивільної відповідальності, так і 

кримінальної, в окремих випадках може бути застосовані обидві.  

2. Закон Великої Британії «Про боротьбу з хабарництвом», 

2010 р.(UK Bribery Act) [6]. Закон введено в дію 1 липня 2011 року та по-

ширюється на організації, які ведуть бізнес або мають частину свого біз-

несу на території Великобританії, при цьому не має значення, де здійс-

нювалися корупційні дії. До відповідальності притягуються як фізичні, так 

і юридичні особи, але важливою новацією є визначена законом підстава 

для звільнення компанії від відповідальності через наявність «достатніх 

процедур» з протидії корупції, ухвалених керівництвом юридичної особи.  

Таким чином, актуальним для бізнес-середовища є питання дотри-

мання норм антикорупційного законодавства як національного, так і між-

народного. 
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Близько восьми років тому Україна приєдналася до Міжнародної 

конвенції з уніфікації деяких правил стосовно накладення арешту на 

морські судна, ухвалену у Брюсселі 10.05.1952 р., більш відомої у світі як 

«Брюссельська конвенція про арешт суден»[1]. Слід нагадати, що Украї-

на приєдналася до Конвенції із застереженням, за яким залишила за со-

бою право не застосовувати її положення до військових кораблів та ін-

ших державних суден, які використовуються з некомерційною метою. 

Одночасно з приєднанням до Конвенції було ухвалено зміни до процесу-

ального законодавства (зокрема, ЦПК України та ГПК України), що були 

покликані усунути плутанину з підсудністю, яка існувала до цього часу 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c16
http://www.un.org.ua/ua/information-centre/news/1951
http://www.un.org.ua/ua/information-centre/news/1951
http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/docs/fcpa-ukranian.pdf
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(мова йде про Закон України № 4190-VI «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо визначення підсудності справ про 

арешт на морські судна», ухвалений 20.12.2011 р.)[2], [3], [4].  

Однією з проблем, яку мав вирішити Закон №4190-VI, була пробле-

ма з підсудністю справ (заяв) про арешт суден. До цього часу трапляли-

ся непоодинокі випадки, коли районні суди «сміливо» приймали до свого 

провадження заяви про арешт суден за морськими вимогами юридичних 

осіб (в тому числі нерезидентів), нерідко залишаючи поза увагою питан-

ня місцезнаходження судна та змісту морської вимоги. 

Варто відзначити, що після ухвалення Закону № 4190-VI та приєд-

нання до Конвенції ситуація кардинально змінилася на краще. Тепер 

районні суди приймають заяви про арешт суден лише у тих випадках, 

коли заявником виступає фізична особа (як правило, моряк або його 

спадкоємці), перевіряють зміст та обґрунтованість морських вимог, вста-

новлюють місцезнаходження судна. Переважна більшість випадків, коли 

районні суди арештовували судна, стосуються забезпечення морських 

вимог про невиплату заробітної плати, компенсації у зв’язку з отриман-

ням травми моряком під час роботи на борту або невиплати компенсації 

у зв’язку зі смертю моряка.  

Інколи трапляється так, що судновласник заборгував заробітну пла-

ту одразу всьому екіпажу. У такому випадку для забезпечення морської 

вимоги можна застосовувати інститут колективного позову, коли на сто-

роні позивача виступають одразу кілька позивачів (ст. 32 ЦПК Украї-

ни)[5]. При цьому в інтересах позивачів може діяти одна особа на підста-

ві укладених договорів та довіреностей.  

Натомість господарські суди приймають до свого провадження заяви 

про арешт морських суден, коли заявником виступає юридична особа, а 
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судно перебуває у морському порту України, який знаходиться в межах 

юрисдикції суду, до якого надійшла заява про арешт. 

Принциповою відмінністю процедури розгляду заяв про арешт суден 

у районних та господарських судах є існування інституту запобіжних за-

ходів у господарському процесі, який відсутній у цивільному процесі. 

Звертаючись до господарського суду із заявою про арешт судна, заявник 

має дві опції: звернутися до суду за так званими «запобіжними захода-

ми» (тобто без подання позову) або вимагати забезпечити позовні вимо-

ги, подавши одночасно позов та заяву про забезпечення.  

Оскільки господарські суди часто не є компетентними судами для 

розгляду позовів по суті, останніми роками набула поширення практика 

арешту суден із застосуванням заходів забезпечення, передбачених ст. 

150 ЦПК України. Сандюк Г.О. у своїй роботі зауважує на можливості 

арешту морського судна відповідно до ст. 94 Податкового кодексу Украї-

ни, що виражається у формі адміністративного арешту майна платника 

податків як виняткового способу забезпечення виконання платником по-

датків його обов'язків. Також, Сандюк Г.О. зазначає, що судно може бути 

піддане арешту при застосуванні таких заходів забезпечення криміналь-

ного провадження як тимчасове вилучення майна та арешт майна [6]. 

Інша цікава тенденція, яка спостерігається останнім часом у справах 

про арешт суден, – це практика застосування так званого «зустрічного 

забезпечення», яке має надати ініціатор арешту на підтвердження сер-

йозності та правомірності своїх вимог. Нагадаємо, що Брюссельська кон-

венція (ч. 1 ст. 6) передбачає, що як умову арешту судна чи продовжен-

ня раніше накладеного арешту суд може зобов'язати особу, яка вимагає 

арешту судна чи домоглася накладення арешту, надати забезпечення 

такого характеру, у такому розмірі й за такими умовами, що можуть бути 

визначені цим судом, за будь-які збитки, які можуть бути заподіяні відпо-
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відачу в результаті арешту та за які така особа може бути визнана відпо-

відальною, в тому числі, але не обмежуючись цим, за такі збитки або 

шкоду, які можуть бути заподіяні в результаті незаконного чи невиправ-

даного арешту. 

Таким чином, практика останніх років показує, що суди стали більш 

розсудливо підходити до заяв про накладення арешту, вивчаючи не ли-

ше питання підсудності заяви конкретному суду, але й зміст морської 

вимоги у розумінні Брюссельської конвенції та КТМ України [7]. Крім того, 

суди інколи застосовують практику надання зустрічних забезпечень, зо-

бов’язуючи заявників внести грошові кошти на депозит суду на підтвер-

дження серйозності своїх намірів та обґрунтованості арешту, що є доволі 

поширеною практикою в багатьох країнах світу (наприклад, у Туреччині є 

обов’язковим внесення зустрічного забезпечення в еквіваленті 10 тис. 

одиниць спеціального права запозичення). 
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Проблема боротьби зі злочинами на морі останнього часу набула 

значної актуальності. На сьогоднішній день морське піратство та теро-

ризм є найсерйознішими проблемами для міжнародного миру та безпеки 

морського судноплавства. Піратство та тероризм вважаються надзви-

чайними ситуаціями соціального походження.  

Захоплення, затримання і пограбування морських торгових та інших 

цивільних судів, їхніх екіпажів і пасажирів – це піратство, яке має багато-

вікову історію. 

Відповідно до ст. 101 Конвенції ООН з морського права 1982 р. пі-

ратством є будь-яка з перелічених нижче дiй: а) будь-який неправомiр-

ний акт насильства, затримання або будь-яке пограбування, що здiйсню-

ється з особистою метою екіпажем чи пасажирами будь-якого приватно-

власницького судна або приватновласницького лiтального апарата i 

спрямований: 1) у вiдкритому морi проти iншого судна або літального 

апарата чи проти осiб або майна, якi знаходяться на їхньому борту; 2) 

проти будь-якого судна або лiтального апарата, осiб або майна у мiсцi 

поза юрисдикцiєю якої б то не було держави; б) будь-який акт добровiль-

ної участi у використанні будь-якого судна або лiтального апарата, здiйс-

нений зi знанням обставин, в силу яких судно або лiтальний апарат є пі-

ратським судном або лiтальним апаратом; с) будь-яка дiя, яка є підбурю-

ванням або свідомим сприянням вчиненню дій у пункті 1 або 2 [1]. 

Сучасне міжнародне право розглядає піратство як міжнародний зло-

чин, спрямований проти здійснення свободи судноплавства як складової 

частини свободи відкритого моря. Внаслідок цього у відкритому морі або 

в будь-якому іншому місці поза юрисдикцією будь-якої держави будь-яка 

держава вправі захопити піратське судно. При цьому слід заарештувати 

осіб, що перебувають там, і захопити майно, що знаходиться на цьому 

судні або літальному апараті [2, c. 188]. 
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Конвенція ООН з морського права 1982 р. ставить в обов’язок всім 

державам співробітничати в максимально можливому ступені у справі 

припинення піратства. 

У науці міжнародного права сформовано загальне розуміння щодо 

складників такого феномену як тероризм. Це прагнення залякати широкі 

верстви населення; протизаконне насильство, зазвичай, із застосуван-

ням зброї; безневинні жертви; міжнародний елемент; можливі політичні 

мотиви. Усі ці компоненти повністю можуть бути зараховані і до основних 

характеристик міжнародного тероризму на морі [3]. 

Також зазначимо, останніми роками з’явилися факти на морі, коли 

терористами захоплюються судна та заручники і виставляються ті або 

інші вимоги політичного характеру. Особливо небезпечними з’явилися 

захоплення в 1985 р. палестинськими терористами італійського лайнера 

«Акілле Лаурі» і в 1996 р. чеченськими терористами турецького судна 

«Аврасія». У першому випадку було захоплено близько 400 пасажирів і 

вбитий громадянин США, у другому в заручники було взято більше 160 

громадян Росії та України [2, c. 194]. 

Визначимо спільні та відмінні риси піратства та тероризму. 

Щодо спільних рис, то піратство і тероризм на морі: 1) відбуваються 

в межах відкритого моря; 2)спрямовані проти іншого судна, осіб, майна, 

що знаходиться на борту судна, проти безпеки плавання судна; 3) су-

проводжуються насильством або погрозою застосування насильства. 

Також майже постійно як терористи, так і пірати здійснюють постріли 

зі зброї. Терористи часто застосовують постріли у стелю, стіни. Пірати 

періодично застосовують постріли у стелю, стіни, з метою залякування 

екіпажу. У деяких випадках терористи вбивають заручників. Вони здійс-

нюють це перед іншими заручниками, перед телекамерами з метою за-

лякування та підштовхування до виконання своїх вимог. Пірати, навпаки, 
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дуже рідко вбивають своїх заручників. Такі випадки сталися всього декі-

лька разів. Зокрема під час втечі або реальної загрози штурму з борту 

військового корабля [4]. 

Щодо відмінностей, то дослідники визначають тероризм як ідеологію 

насильства і практику впливу на суспільну свідомість, на прийняття рі-

шень органами державної влади, органами місцевого самоврядування 

або міжнародними організаціями, пов'язані з залякуванням населення 

або іншими формами протиправних насильницьких дій. Дії терористів 

спрямовані на те, щоб створити паніку в суспільстві, дезорієнтувати і 

дезорганізувати роботу державних органів. Діяльність піратських угрупо-

вань спрямована, перш за все, на отримання вигоди та матеріального 

збагачення. Пірати діють здебільшого у своїх власних інтересах та не 

беруть до уваги певні державні інтереси [4]. 

На основі вищевикладеного можна зробити висновок, а саме, морсь-

ке піратство та тероризм як злочини міжнародного характеру зачіпають 

інтереси не лише окремих держав, а й всієї міжнародної спільноти. Саме 

тому ефективна протидія подальшому розповсюдженню цього злочину 

можлива лише шляхом міжнародного співробітництва. Тобто, якщо скоо-

рдинувати зусилля всіх країн світу для подолання даної загрози, тільки 

тоді можна досягти успіху. 
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Актуальність даної теми полягає в тому,що у сучасному світі важли-

ву роль в нашому середовищі відіграє Світовий океан. Практично всі кра-

їни світу вже зіштовхнулися з проблемою забруднення навколишнього 

середовища, а насамперед Світового океану та на національному рівні 

намагаються це виправити. Проте жодна країна не може у повній мірі за-

безпечити безпеку людському середовищу доки така проблема не буде 

поставлена на міжнародній арені та захищена на національному рівні. 

На міжнародному рівні існує велика різноманітність міжнародних 

конвенцій, які покликані захищати морське середовище від забруднення, 

а саме: Конвенція про втручання у відкритому морі на випадок аварій, які 

загрожують забрудненням нафтою 1969 року, Конвенція про цивільну 

відповідальність за збитки від забруднення нафтою 1969 року (із Прото-

колом 1992 року), Міжнародна конвенція про попередження забруднення 

http://extrpsy.nuczu.edu.ua/statya13
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моря з суден 1973 року (MARPOL). Міжнародна конвенція ООН з морсь-

кого права 1982 року містить найбільш загальні зобов’язання держав-

учасниць щодо захисту навколишнього середовища. Крім того є цілий 

ряд інших міжнародних та локальних конвенцій у цій сфері. Найважливі-

ша з них - Міжнародна конвенція про попередження забруднення моря з 

суден 1973 року (MARPOL). 

Цивільна відповідальність за збитки від забруднення нафтою врегу-

льована в рамках двох міжнародно – правових режимів: Міжнародною 

конвенцією про цивільну відповідальність за шкоду від забруднення на-

фтою 1969 року та цією ж конвенцією, зміненою Протоколом 1992 року. В 

Україні цивільна відповідальність за забруднення нафтою регулюється 

статтями 304 – 312, 350 Кодексу торговельного мореплавства України. 

Регіональною угодою щодо охорони Чорного моря від забруднення є 

Конвенція про захист Чорного моря від забруднення 1992 року. Складо-

вою частиною цієї конвенції є додаткові протоколи: Протокол про співро-

бітництво в боротьбі із забрудненням морського середовища Чорного 

моря нафтою та іншими шкідливими речовинами у надзвичайних ситуа-

ціях; Протокол про захист морського середовища Чорного моря від за-

бруднення, що викликається захороненням; Протокол про захист морсь-

кого середовища Чорного моря від забруднення з джерел, що знахо-

дяться на суші. 

Також перевезення небезпечних вантажів регулюється як норматив-

но – правовими актами з приводу перевезення, так і джерелами з питань 

охорони навколишнього середовища та безпеки мореплавства, зокрема 

прикладом такого нормативного акта є SOLAS – 74. Основним нормати-

вно – правовим актом на території України який регулює перевезення 

небезпечних вантажів морським транспортом є Закон України «Про пе-

ревезення небезпечних вантажі». 
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Виходячи з вище викладеного, можна зробити певні висновки. Не 

дивлячись на те, що в своїй основі проблема захисту і збереження Сві-

тового океану, як і навколишнього середовища в цілому, відноситься до 

області природничих наук, важливе значення в її вирішенні належить 

правовому регулюванню. На сучасному етапі створена багата різномані-

тність міжнародних конвенцій та законів які регулюють питання охорони 

морського середовища від забруднення. Лише дотримання державами 

правил цих міжнародних конвенцій та законів по запобіганню забруднен-

ня морського середовища можуть призвести до задовільних результатів. 
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Актуальність досліджуваної теми зосередження імунітетів посадових 

осіб від іноземної кримінальної юрисдикції. Посадові особи, що діють від 

імені держави, піднімаються в даний час у зв’язку з тим, що така відпові-

дальність може стати додатковим засобом забезпечення ефективності 

міжнародного права, сприяючи виконання його норм.  

Одним із складних аспектів проблеми відповідальності посадових 

осіб держави є співвідношення прав і обов’язків між суб'єктами міжнаро-

дного права, з одного боку, і індивідами (оскільки посадові особи – це ін-

дивіди), з іншого. Міжнародне право створює права і обов’язки для своїх 

суб’єктів, і самі суб'єкти несуть відповідальність за його порушення [2]. 

Поняття імунітету, безсумнівно, є частиною виникла раніше криміна-

льної юрисдикції держави, без якої інститут імунітету, як такої, не має ні 

сенсу, ні значення. Поняття «імунітет», так само як і поняття «юрисдик-

ція», часто не має визначення в міжнародних документах, які тим чи ін-

шим чином стосуються імунітетів держави або його посадових осіб [3]. 

Імунітет від іноземної кримінальної юрисдикції означає захист, який 

мають певні посадові особи перед здійсненням кримінальної юрисдикції 

з боку суддів і судів третьої держави. Загальновизнано, що посадові осо-
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би держави мають імунітет від судового розгляду в судах іноземної дер-

жави [3]. 

Імунітет від іноземної кримінальної юрисдикції, яким користуються 

глава держави, глава уряду і міністр закордонних справ, поширюється на 

всі дії, вчинені цими особами перед їх вступом на посаду або під час 

здійснення своїх повноважень. 

Посадове становище обвинуваченого в якості глави держави або 

уряду, або відповідального чиновника не звільняє цю особу від криміна-

льної відповідальності і не є підставою для пом’якшення покарання [1]. 

Потрібно звернути увагу на існування альтернативної моделі, що до-

зволяє зробити висновок про кримінальну відповідальність посадових 

осіб, наступним чином: 

По-перше, глави держави, глави уряду або міністра закордонних 

справ, державі, яка здійснює кримінальну юрисдикцію, потрібно звернути 

увагу на імунітет цієї особи і визначитися щодо своїх подальших дій в 

рамках міжнародного права.   

Можливий також випадок посадової особи, котра користується пер-

сональним імунітетом, в разі чого тягар задіяння імунітету також лежить 

на державі посадової особи.  Якщо держава такої посадової особи бажає 

задіяти імунітет у відношенні цієї посадової особи, то вона повинна пові-

домити державу, яка здійснює юрисдикцію, про те, що ця особа є його 

посадовою особою та що вона користується персональним імунітетом, 

оскільки займає високу посаду, яка, поряд з участю  в міжнародних від-

носинах, передбачає здійснення функцій, важливих для забезпечення 

суверенітету цієї держави. Глава держави отримує імунітет ratione 

personae не тільки в силу тих функцій, які він виконує, але також беручи 

до уваги те, що він символізує суверенність держави. 
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В цьому випадку було б доречно просити державі даної посадової 

особи лише про відмову від імунітету. Відповідно, держава посадової 

особи не несе тягаря постановки питання про імунітет перед владою 

держави, що здійснює кримінальну юрисдикцію. 

Право відмови від імунітету посадової особи належить державі, а не 

посадовій особі [2]. Відмова від імунітету чинного глави держави, глави 

уряду або міністра закордонних справ повинна бути вираженою. Крім то-

го, тлумачення імунітету, а також обмежень і винятків з нього застосову-

ється системний підхід. 

Відмова від імунітету посадових осіб, які користуються персональ-

ним імунітетом, посадових осіб, що користуються функціональним імуні-

тетом, а також колишніх посадових осіб, які також користувалися функці-

ональним імунітетом, можуть бути як явно вираженим, так і матися на 

увазі. Автоматичне виведення відмову в цьому випадку може виражати-

ся, зокрема, в незалученні  імунітету державою посадової особи. 

У разі первинної відмови від імунітету, що виражається в незадіяні 

імунітету посадової особи, яка користується функціональним імунітетом, 

або посадової особи, що користується персональним імунітетом, може 

бути задіяний на більш пізній стадії кримінального переслідування, в то-

му числі, зокрема, при передачі справи в суд. Разом з тим є сумніви з 

приводу того, що держава, яка не задіяла такий імунітет в суді першої ін-

станції, може задіяти його на стадії апеляційного розгляду. У будь-якому 

випадку процесуальні дії, вже вчинені в такій ситуації державою, що 

здійснює юрисдикцію щодо даної посадової особи до моменту задіяння 

імунітету, не можуть вважатися протиправним діянням. 

В цьому випадку належна відмова держави від імунітету посадової 

особи дає можливість для здійснення у відношенні даної посадової осо-

би іноземної кримінальної юрисдикції в повному обсязі. 
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Національні суди іноді визнавали імунітет від іноземної кримінальної 

юрисдикції в зв'язку з міжнародними злочинами, вони завжди це робили 

в рамках імунітету ratione personae і тільки у виняткових обставинах – 

щодо імунітету ratione materiae. Така практика в поєднанні з opinio juris 

дозволяє зробити висновок про те, що сучасне міжнародне право допус-

кає існування обмежень або винятків із імунітету ratione materiae від іно-

земної кримінальної юрисдикції в разі вчинення міжнародних злочинів. 

Право на відмову від імунітету належить тільки державі посадової особи, 

а не самому посадовій особі, і що відмова від імунітету ratione personae 

повинен бути чітко вираженим. У той же час держави зобов'язані вира-

жати свої думки чітко і в розумні терміни з приводу того, чи хочуть вони 

задіяти імунітет, коли вони  стикаються з ситуацією, на яку вони повинні 

прореагувати. 
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Вступ. Інкотермс (англ. INCOTERMS = International Commercial 

Terms) – міжнародні правила постачання товарів, що застосовують не 

лише в зовнішній торгівлі, але й у внутрішній. Правила Інкотермс визна-

чають права та обов’язки сторін згідно договору купівлі-продажу, в час-

тині доставки товару від продавця до покупця, зокрема власне переве-

зення, відповідальність за експортне та імпортне оформлення товарів, 

страхування ризиків на шляху транспортування товарів залежно від ста-

ндартних умов поставки.  

Основна частина. Уперше Інкотермс представила в 1936 році  Між-

народна торговельна палата (International Chamber of Commerce, ICC). 

Та 10 вересня 2019 року був опублікований новий, дев’ятий, випуск пра-

вил Інкотермс 2020, який вступив в силу та може використовуватися  з 1 

січня 2020 року. Проте також є можливість використання більш ранніх 

версій Інкотермс з уточненням вибраної версії у міжнародних контрактах 

купівлі-продажу.  

Очікувалось, що в нових правилах Інкотермс 2020 будуть видалені 

терміни EXW, FAS і DDP і введуться нові умови поставки CNI, DTP і DPP. 
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Однак в Інкотермс 2020 в порівнянні з останньою версією Інкотермс 2010 

року відбулися наступні зміни:  

 базис поставки DAT (Delivered at Terminal / Доставка на те-

рміналі) перейменований в умови поставки DPU Інкотермс 2020 

(Delivered Named Place Unloaded / Доставка на місце вивантаження): те-

пер відмічається будь-яке місце призначення, в якому може бути здійс-

нено розвантаження товару, а не тільки термінал; 

 відбулися зміни в умовах поставки FCA (Поділ терміну FCA 

(Франко перевізник) на два базису поставки: 1 – місце, що належить 

продавцю: його склад, фабрика, магазин; 2 – місце, що не належить про-

давцю: морський порт, термінал; 

 змінено рівень страхового покриття для терміна CIP: прода-

вець зобов’язаний застрахувати товар від усіх ризиків з максимальним 

страховим покриттям та страховою сумою не менше 110% від вартості 

товару, проте сторони можуть узгодити в контракті більш низький рівень 

страхового покриття; 

 передбачена можливість збільшення страхового покриття 

за бажанням сторін для терміна CIF: базис поставки, як і раніше, перед-

бачає мінімальний рівень страхування, але сторонам надається можли-

вість збільшити страхове покриття; 

 змінено обов’язки при розвантаженні товару для терміну 

DDP: обов’язок розвантаження товару в місці розвантаження поклада-

ється на покупця. 

В новій версії 11 зумовлених термінів поділяються на дві категорії, 

засновані тільки на способі доставки (табл.1). Велику групу з семи пра-

вил можна використовувати незалежно від способу перевезення, при 

цьому менша група з чотирьох правил застосовна тільки до продажів, які 

пов’язані виключно з перевезенням по воді, де стан товару може бути 
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перевірено в пункті навантаження на борт судна. Тому їх не можна вико-

ристовувати для контейнерних вантажів, інших комбінованих перевезень 

або для перевезення автомобільним, повітряним або залізничним транс-

портом (табл.2). 

Таблиця 1. Правила Інкотермс 2020 залежно від способу доставки. 

Правила Инкотермс 2020 

для будь-якого виду или видів 

транспорту 

Правила Инкотермс 2020 

для морского 

та внутрішнього водного 

транспорту 

EXW - «Ex Works / Франко-

завод» 

FCA - «Free Carrier / Франко-

перевізник» 

СРТ - «Carriage Paid to / Пе-

ревезення оплачено до» 

CIP - «Carriage and Insurance 

Paid to / Перевезення і стра-

хування  оплачено до» 

DAP - «Delivered at Place / По-

ставка в місце призначення» 

DPU - «Delivered Named Place 

Unloaded / Поставка в місце 

призначення 

з відвантаженням» 

DDP - «Delivered Duty Paid / 

Поставка зі сплатою мит» 

FAS - «Free Alongside Ship / 

Вільно вздовж борта судна» 

FOB - «Free on Board / Віль-

но на борту» 

CFR - «Cost and Freight / 

Вартість і фрахт» 

CIF - «Cost Insurance and 

Freight / Вартість, страху-

вання і фрахт» 
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Термін 
Ризики пе-

реходять 

Обов’язки 
Ціна 

Продавець Покупець 

FAS в порту в 

момент 

размеще-

ния товара 

вздовж бо-

рта судна 

виконати 

експортне 

митне офор-

млення та 

розмістити 

товар у пор-

ту відванта-

ження 

вздовж борту 

судна, за-

значеного 

покупцем 

завантажити 

товар на судно 

і доставити в 

порт розванта-

ження, а також 

виконати імпо-

ртне митне 

оформлення 

суму вартості са-

мого товару і екс-

портного митного 

оформлення цього 

товару з оплатою 

експортних мит та 

інших зборів, а та-

кож вартості дос-

тавки в порт відва-

нтаження і розван-

таження вантажу 

на причал уздовж 

борту судна без 

вартості наванта-

ження на судно і 

перевезення (фра-

хту) до покупця 

FOB на борту 

судна з 

моменту 

повного 

наванта-

ження 

виконати 

експортне 

митне офор-

млення, дос-

тавити товар 

в порт відва-

нтаження і 

доставити то-

вар в порт роз-

вантаження, а 

також виконати 

імпортне митне 

оформлення 

 

суму вартості са-

мого товару і екс-

портного митного 

оформлення цього 

товару з оплатою 

експортних мит та 

інших зборів, а та-
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завантажити 

на борт суд-

на зазначе-

ного покуп-

цем 

кож вартості дос-

тавки в порт відва-

нтаження і заван-

таження вантажу 

на борт судна без 

вартості переве-

зення (фрахту) в 

порт призначення. 

CFR на борту 

судна з 

моменту 

повного 

наванта-

ження 

виконати 

експортне 

митне офор-

млення, за-

вантажити 

товар на 

борт судна і 

доставити в 

порт розван-

таження 

розвантажити і 

прийняти товар 

в порту розва-

нтаження, а та-

кож виконати 

імпортне митне 

оформлення 

суму вартості са-

мого товару та екс-

портного митного 

оформлення цього 

товару з оплатою 

експортних мит та 

інших зборів, а та-

кож вартості дос-

тавки (фрахту) до 

порту призначення, 

без розвантаження 

в порту. 
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CIF на борту 

судна з 

моменту 

повного 

наванта-

ження 

виконати 

експортне 

митне офор-

млення, зас-

трахувати, 

завантажити 

товар на бо-

рту судна і 

доставити в 

порт розван-

таження 

розвантажити і 

прийняти товар 

в порту розва-

нтаження, а та-

кож виконати 

імпортне митне 

оформлення 

суму вартості са-

мого товару, екс-

портного митного 

оформлення цього 

товару з оплатою 

експортних мит та 

інших зборів, вар-

тості доставки 

(фрахту) до порту 

призначення, без 

розвантаження в 

порту і вартості 

страхування това-

ру на користь поку-

пця. 

 

Таблиця 2. Правила Инкотермс 2020 для морского та внутрішнього 

водного транспорту 

 

В окремих правилах нової версії вводяться додаткові опції в частині 

обов’язків сторін, розподілу між ними страхового навантаження, пропи-

сується можливість використання сторонами власного транспорту (без 

залучення перевізника), уточнюється повний перелік витрат, з якими по-

в'язане використання кожного їх термінів. 
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Висновки. Зміни, внесені в Інкотермс 2020, хоча і не такі масштабні, 

як очікувалося, в порівнянні з Iнкотермс 2010, є позитивним моментом 

для організацій, що активно використовують правила Інкотермс 2010 – 

не потрібно буде проводити серйозну перепідготовку фахівців для впро-

вадження Інкотермс 2020. Інкотермс 2020 – це остання версія правил, 

яка, як очікується, буде діяти протягом десятиліття, до 2030 року. 
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Актуальність проблеми правового статусу біженця зумовлена тим, 

що збільшення чисельності біженців та пов’язаних з цим явищем про-

блем політичного, економічного, соціального характеру потребує перео-

цінки та переосмислення правового статусу зазначеної категорії осіб і 

розробки ефективного підходу до аналізу й вирішення проблеми біженців 

як на міжнародному, так і на регіональному рівнях. 

Мета дослідження – визначити правовий статус біженців, його спів-

відношення з правовим статусом іноземців та осіб без громадянства. 

Основною причиною появи біженців є внутрішні або міжнародні вій-

ськові конфлікти. Феномен біженців визначається, насамперед, примусо-

вою і небажаною для громадянина зміною місця (країни) свого прожи-

вання [1, c. 96]. Статус біженців застосовується до осіб, які більше не 

можуть користуватися захистом держави, громадянами якої вони є, адже 

вони її покинули. Тому держава, яка приймає таких осіб, зобов’язана на-

дати біженцям статус, яким користуються інші іноземці на її території. 

Заборонено накладати покарання на біженця за незаконний в’їзд на те-

риторію країни. Також відповідно до міжнародного законодавства визна-

на неприпустимою висилка біженців в країну, де їх життю та здоров’ю за-

грожує небезпека [2, c. 406]. 

Особливої уваги потребує питання правового статусу біженця. Для 

правильного його визначення необхідно встановити відмінності між по-

няттям біженця і правовим статусом біженця. Біженцем є особа, яка від-

повідає встановленим у міжнародному праві критеріям для визнання за 

нею правового статусу біженця.  

Правовий статус біженця – це сукупність визнаних і закріплених між-

народно-правовими нормами та практикою держав права і обов’язки 

особи, яку розглядають як біженця. Правовий статус біженця є конкрет-
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ною формою реалізації раніше встановленого правового становища цієї 

особи на території держави притулку [3, c. 241]. 

У законодавстві України чіткіше врегульовано і гарантовано вико-

нання біженцями своїх обов’язків, ніж реалізацію ними своїх прав. Можна 

погодитись, що порядок набуття і припинення правового статусу біженців 

в Україні в основному відповідає міжнародно-правовим нормам щодо за-

хисту прав біженців, але потребує удосконалення. В умовах європейсь-

кої інтеграції особливо актуалізується невідкладність гармонізації націо-

нального законодавства у даній галузі, а також виконання Плану дій що-

до лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України 

2014 року. 

Відповідно до норм міжнародного права, статус біженця характери-

зується принципом суверенітету країн і пов’язаними з ним принципами 

територіального верховенства та самозбереження. Тобто, до структури 

правового статусу біженця відносяться права, обов’язки та свободи, які 

передбачені нормами загальних і спеціальних міжнародних угод, а також 

реалізовані національним законодавством держав. 

Положення Конвенції та Протоколу, які регулюють правовий статус 

біженця, не передбачають не тільки створення контрольного органу, а й 

створення процедури контролю. Функція нагляду за виконанням поло-

жень Конвенції, яка передбачена Статутом УВКБ ООН, не відповідає ко-

нтрольній функції як за призначенням, так і за обсягом дій, необхідних 

для здійснення її повноважень, так як органами міжнародного контролю 

за виконанням положень міжнародних договорів у сфері захисту прав 

людини, здійснюється контроль за дотриманням прав біженців у контекс-

ті захисту прав людини.  

Складність визначення правового статусу біженця зумовлена тим, 

що більшість наукових досліджень були присвячені правовому статусу 
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іноземців та осіб без громадянства, що призвело до того, що статус бі-

женця залишився поза увагою, а деякі науковці взагалі ставлять під сум-

нів існування такого поняття як «правовий статус біженця», так як це по-

няття передбачає стійкий і постійний характер. 

Щодо тимчасового характеру статусу біженця, то з цим твердженням 

можна не погодитись, так як для осіб без громадянства  також встанов-

люється окремий правовий статус, хоча стан відсутності громадянства 

може мати тимчасовий характер. Те саме можна сказати і про правовий 

статус іноземця, який набувається тільки при наявності певних обставин 

(перетин території іноземної держави). Перебуваючи на території дер-

жави своєї громадянської належності, особа фактично втрачає статус 

іноземця, який вона мала на території іноземної держави. Тому доцільно 

вважати, що правовий статус біженця не передбачає стійкого характеру, 

як обов’язкової і визначальної ознаки.  

Правовий статус осіб, які отримали притулок на території іноземної 

держави, прирівнюються до статусу осіб без громадянства. Ця позиція 

обґрунтовується тим фактором, що протягом тривалого часу біженець 

залишається в стані фактичного без громадянства, оскільки як і особа 

без громадянства, біженці також бувають вимушені виїхати внаслідок ві-

дсутності належного правового захисту [4, c. 54]. Але така позиція підля-

гає сумніву, так як особи без громадянства набувають свого статусу до-

бровільно, оскільки в країні їх попереднього перебування їм не загрожу-

вала небезпека переслідування, а в державі їх теперішнього перебуван-

ня нема потреби отримувати спеціального правового та соціального за-

хисту, як цього потребують біженці. 

Також, існує думка, що правовий статус біженців необхідно прирів-

нювати до правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які з 

певних причин не користуються захистом держави свого громадянства 
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або держави свого постійного проживання і тому вимушені шукати такого 

захисту (притулку) в інших країнах [5]. 

Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадян-

ства» визначає, що іноземцем є особа, яка не перебуває у громадянстві 

України і є громадянином (підданим) іншої держави або держав [6]. Мож-

на зробити висновок, що іноземцю притаманні такі ознаки: особа не є 

громадянином України; особа є громадянином іншої держави. Відповід-

но, із суті поняття громадянства випливає, що повинен бути стійкий (без-

перервний) політико-правовий зв’язок особи з державою, що знаходить 

свій вияв у взаємних правах і обов’язках. 

Визначення терміну «біженець», яке подане в ст. 1 Закону України  

«Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового ут-

римання», дозволяє виокремити такі ознаки для цієї категорії громадян: 

знаходження поза країною походження (громадянства або попереднього 

постійного місця проживання); існують достатньо обґрунтовані побою-

вання переслідування; ознаки переслідування: раса, віросповідання, на-

ціональність, приналежність до певної соціальної групи та політичні пе-

реконання; відсутність захисту країни походження; потреба в захисті [7]. 

Випливає, що кваліфікуючою ознакою поняття «іноземець» є наяв-

ність у нього іноземного громадянства, а поняття «біженець» взагалі не 

включає цю ознаку. Якщо твердження про фактичну наявність іноземно-

го громадянина громадянства є справедливим, то про стійкий зв'язок не 

можна стверджувати, розглядаючи поняття біженців, оскільки вони, по-

кидаючи територію країни своєї громадської приналежності, фактично 

розривають такий зв’язок з нею. Тобто, біженець не в змозі користува-

тись захистом країни, громадянином якої він є, так як держава не може 

забезпечити йому дотримання певних прав і свобод, що і змусило його 

покинути країну. Із суті поняття «іноземець» випливає, що перебуваючи 
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на території України, він повинен дотримуватися не тільки українського 

законодавства, а й законодавства країни своєї громадянської приналеж-

ності. Такий стан несумісний з правовим статусом біженця, коли він фак-

тично вже не є громадянином своєї держави і не отримує від неї необхі-

дного захисту. На відміну від іноземців, біженці не користуються дипло-

матичним захистом своєї держави і не пов’язані з нею якими-небудь зо-

бов’язаннями, хоча формально можуть вважатися її громадянами. 

Отже, структуру правового статусу біженця становлять права, 

обов’язки та свободи, які передбачаються нормами загальних і спеціаль-

них міжнародних угод, а також реалізовані національним законодавством 

держав. На міжнародному рівні неодмінно має бути вироблений ефекти-

вний механізм щодо забезпечення прав та свобод біженців, до якого по-

винні входити суб’єкти, які уповноважені вживати заходів стосовно ство-

рення для біженців умов для реалізації наданих їм прав та свобод (у то-

му числі здійснювати контрольні та наглядові функції). Також необхідно 

вдосконалити дієвість відповідних міжнародних документів та національ-

ного законодавства окремих країн.  
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ЦИВІЛЬНА ДІЄЗДАТНІСТЬ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 

Автор: Сташкова В., студентка ІІІ курсу спеціальності 081 «Право», 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 

м. Миколаїв 

Науковий керівник: Ломакіна О.А., канд. юрид. наук, доцент, завідува-

чка кафедри адміністративного та конституційного права, Націона-

льний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Ми-

колаїв 

 

В Україні відповідно до Цивільного кодексу, цивільна дієздатність 

фізичної особи – це її здатність своїми діями набувати для себе цивіль-

них прав і самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями 

створювати для себе цивільні обов’язки, самостійно їх виконувати та не-

сти відповідальність у разі їх невиконання [1]. Проте визначення й обсяг 

цієї юридичної категорії у правових системах інших країн має низку хара-

ктерних особливостей та відмінностей, розглянемо основні з них на при-

кладі таких держав як: США, Великобританія, Німеччина, Франція і Чехія. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3773-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3671-17
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У США та Великобританії відсутнє поняття «дієздатність» у класич-

ному розумінні. У цих країнах застосовується лише термін «правоздат-

ність», яка, відповідно до судової практики, поділяється на активну і па-

сивну, активна правоздатність являє собою обсяг прав особи який відпо-

відає поняттю дієздатності в Україні та інших країнах світу [4, с. 69]. 

В англо-американському праві неповнолітні особи вважаються неді-

єздатними (пасивно правоздатними). Згідно з англійським законом про 

правову допомогу та положеннями судової практики, діти до 18 років є 

неповнолітніми й дієздатність їх обмежена незалежно від віку. Однак не-

повнолітні можуть самостійно укладати угоди з придбання необхідних 

речей та послуг за розумною ціною. Необхідними визнаються речі, приз-

начені для підтримки фізичного існування, суспільного становища і соці-

ального статусу неповнолітнього. Головною умовою є потреба неповно-

літнього у них та відсутність шкідливих наслідків.  

Особливістю англійського права є наявність так званих «безумовно 

недійсних угод», тобто угод, на здійснення яких неповнолітній не має 

права. До таких угод слід віднести: договір позики грошей, торгові угоди 

тощо. Інститут законного представництва неповнолітніх в Англії заміню-

ється відносинами довірчої власності [2, c. 71-73]. 

В американській судовій практиці, на відміну від англійської, спосте-

рігаються тенденції до розширення дієздатності неповнолітніх шляхом 

визнання чинності більшого кола угод, які можуть укладати і здійснювати 

неповнолітні. 

У Франції також використовується єдиний термін, який одночасно 

означає і дієздатність, і правоздатність, – правосуб’єктність. Проте все ж 

таки проводиться межа між цими двома поняттями. Дієздатність непов-

нолітніх регулюється різними (розрізненими) нормами цивільного кодек-

су. До 18 років неповнолітні вважаються недієздатними, однак законода-
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вець вносить певні уточнення та з досягненням ним певного віку розши-

рює коло повноважень неповнолітнього. Майном неповнолітніх управля-

ють батьки (чи інші законні представники, опікуни), вони ж укладають від 

їх імені угоди. За згодою батьків діти можуть самостійно укладати деякі 

угоди. З досягненням 16 років неповнолітній може укладати незалежно 

від волі батьків трудовий договір, угоди щодо розпорядження заробітною 

платою, вкладом у банк, може скласти заповіт на 1/2 свого майна, а та-

кож укладати інші угоди, які не порушують його інтересів і не є збиткови-

ми для нього [2, с. 68-69]. 

У ФРН дитина, яка не досягла семирічного віку, відповідно до закону 

є абсолютно недієздатною. У віці від 7 до 18 років – обмежено дієздат-

ною. За загальним правилом у цьому віці неповнолітній робить угоди з 

відома законного представника, проте деякі угоди може виконувати са-

мостійно, до них відносяться угоди, які приносять «правову вигоду» ди-

тині; угоди, що укладаються в межах коштів, наданих неповнолітнім ба-

тьками для вчинення конкретної угоди або «кишенькових витрат» (угоди, 

вчинені в процесі експлуатації підприємства, на яке неповнолітній має 

згоду батьків; укладання й розірвання трудового договору та пов’язаних з 

його виконанням угод. Право ФРН поступово розширює обсяг дієздатно-

сті неповнолітніх, що може бути співвіднесене з емансипацією [3, с. 299-

300]. 

У Чехії, відповідно до чинного законодавства неповнолітній може бу-

ти оголошений повністю дієздатним рішенням суду, якщо він досяг 15-

річного віку, підтверджено здатність неповнолітнього самостійно зароб-

ляти собі на життя і вирішувати свої питання, а також за умови згоди за-

конного представника неповнолітнього [4]. 

За німецьким та французьким правом повноліття настає в день за-

кінчення 18-го року життя, тобто в день, який передує дню народження; 
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за правом Англії – з першого дня, коли виповнилося 18 років, тобто в 

день народження; у США це питання регулюється законами окремих 

штатів, у різних штатах повноліття досягається з виповненням 18-21 ро-

ків [2]. 

Отже, проаналізувавши основні аспекти дієздатності у вищезазначе-

них країнах, ми бачимо певні відмінності в її обсязі, однак помітно і спі-

льні риси та тенденції в українському та зарубіжному праві. 
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kapitalisticheskih.html  
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2001. – 767 c. 
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країнах –режим доступу: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/4/13.pdf 

 

УДК 340 

THE LEGAL SIDE OF ESPORTS (E-SPORTS) 

Authors: Andrii Balaban, Influencers Marketing Manager at AdRun.com, 

China; 

 Olena Lomakina, Ph.D., Associate Professor, head of the administrative 

department and constitutional law Faculty of Maritime Law, Admiral Makarov 

National University of Shipbuilding, Mykolayiv 

 

Over the past 20 years, esports in the world and in Ukraine, in particular, 

has expanded in every way. Now it is a huge industry with massive events, 
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investments and incomes. However, most people who are not affiliated with 

the IT industry are unfamiliar with casual gaming and esports. Despite the 

fact that the IT and entertainment industry seems relatively young, it has 

already made significant gains. In 2020, massive game studios such as Riot, 

Valve, Epic Games and many others continue their successful business. 

These three own top competitive disciplines like Dota 2 and CS:GO by Valve, 

League of Legends and Valorant from Riot, Fortnite from Epic Games. 

Game developers own and manage games, but esports organizations 

operate and hold tournaments and competing athletes(pro-gamers). A 

number of countries, such as Korea, the United States, China and Russia, 

have legally equated esports to "classic" sports. The World Esports 

Association (WEA) was established in 2016 to act as a regulator in the 

esports industry. Unfortunately, the WEA is not official without the support of 

individual governments. There is a lot to argue about esports, but the industry 

exists and develops regardless. 

Legal part 

There is currently no centralized international regulation in esports. In 

most countries, organizations simply cannot hire or transfer players, as in the 

"classic" sport. The legitimacy of the relationship between the athlete and the 

organization is questionable. Although I am closely associated with the 

esports industry through marketing, I cannot claim anything as a fact. Of 

course, it is almost impossible to get a real copy of the contract due to the 

NDA (non-disclosure agreement), but there is some information on the 

Internet that can be referenced. 

A common misconception among people far from games is that esports 

organizations are a "milking cow". Most of them are unprofitable and heavily 

dependent on sponsors. Today, the income of players often exceeds the 

income of the clubs themselves. Organizations are getting the intellectual 
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property rights of players to interest sponsors. The team pays players a 

salary for these rights. Basically, the player transfers the intellectual property 

rights to the club in exchange for certain benefits (financial or any other). 

Types and clauses of agreements 

There are 3 most common types of agreements in esports: work 

agreement, paid services agreement, labor contract. Although legally these 

are all different agreements, I focus on the content rather than the differences 

in definition. Examples of such documents can be found on various web 

pages. 

The first part of both the sports and esports contract contains the 

representation of the parties (full name of the player and full name of the 

organization) and the subject of the contract itself. 

The second important part is the duration. Long-term contracts in esports 

are very rare. In "classic" sports, it is normal to work under a club banner for 

three to five years. However, such cases in esports are the exception rather 

than the rule. Most club managers consider contracts for 6-12 months to be 

optimal, especially for a beginner. But it is generally accepted that a 

significant number of young players have deals for 1-3 months. Teams very 

often change the contracts for each competitive season (usually 3 months) if 

the team does not show the expected results, or exceeds expectations. 

Financial part 

Depending on the size of the club, discipline and the terms of the 

contract, the salary can range from a couple of hundred to several thousand 

dollars. Financial obligations do not end with salaries. The agreement may 

contain clauses on efficiency bonuses, conditions for providing equipment, 

gadgets and boot camps, as well as conditions for payment of travel and 

accommodation expenses at the training base. The more detailed all the 

moments are described, the fewer problems will arise in conflicts. In Western 
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clubs, among duties, medical examination or allocation of individual funds for 

these purposes appear more and more often. 

 However, a fixed salary may not be the most important financial aspect 

of the agreement. Different organizations keep different percentages of 

players' income, and some do not take money from players at all. The player 

must pay attention to the distribution of cash prizes, broadcasting income and 

sponsorship agreements, otherwise, the partnership may end in court. For 

example, a lawsuit between FaZe Clan (a multi-gaming organization) and 

Turner Ellis Tenney, known as Tfue (American esportsman and streamer). 

The player was not satisfied with the distribution of income. Under the 

agreement, FaZe Clan retained: 

● advertising campaigns - 80%; 

● game items - 50%; 

● sponsorship events - 50%; 

● prize money from competitions - 20%. 

Obligations of players 

A professional player has no fewer responsibilities than a club. First of 

all, the vast majority of contracts stipulate that a player will represent only one 

team during the term of the contract. The second duty is the need to 

participate in official matches and training camps to show the maximum level 

of the game. In 2020 most clubs require a healthy lifestyle as a separate 

contract clause for athletes. 

These moments are often accompanied by a significant list of other 

responsibilities, such as: wearing a team uniform during all official club 

competitions and matches. For example, in China, the ACE (national 

regulator in esports) monitored compliance with this clause. The federation 

has repeatedly imposed significant fines for violations. There is also an 

obligation to stream for a certain number of hours. According to lawyers, this 
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condition in the contracts may also regulate the game, which must be 

broadcast by a professional player. Be sure to use the branded interface and 

sponsor banners. There is usually an obligation to participate in the 

advertising and media activities of the team. 

Another obligation is to behave in public. Players are not allowed to use 

cheats, show racism, or any other intolerance or bad manners. Many 

contracts impose penalties not only for disclosing the terms of the contract 

but also for publicly criticizing the organization represented by the player and 

its employees. There are a lot of examples when the players were banned 

from the leagues not only because of match-fixing but for rages during the 

games and unmannered actions. The most high-profile case was the banning 

of Carlo "KuKu" Palad, a TNC Dota 2 player, from the Chongqing Major 

because of his inappropriate racist joke about Chinese players. 

Agreement Terms Revision 

As a rule, the possibility of revising the terms of the agreement is 

specified in several paragraphs. For example, in the case of significant 

success, the club offers a higher salary, and the player may ask to review the 

percentage of deductions or improvement of living conditions. 

The most important part of the agreement is the terms of termination. 

The players' contracts specify either a fixed buy-out amount or a ransom 

calculation formula. This is based on the player's salary, the club's 

maintenance costs and the duration of the contract. After paying all the costs, 

another organization will be able to buy the athlete without any problems. The 

absence of this paragraph or the wording "at the discretion of management" 

should be alarming. In this case, the esportsman must request a review or 

clarification of this provision. 

Conclusion 
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In conclusion, it is very important to respond in a timely manner to 

changes in entertainment and new sports. However, the legal system of the 

world's leading countries simply cannot respond as quickly as this market 

develops. For decades, the Olympic Committee has not defined esports as 

part of "classic" sports. While the capitalization of the gaming industry is 

coming closer to the enormous numbers of football, such profits require a 

strong legal foundation and international regulators. Games and sports 

organizations are an important part of modern life, so it is very important for 

legislators and lawyers to keep up with current trends. 
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За останні 20 років esports у світі та в Україні, зокрема, всіляко роз-

ширювався. Зараз це величезна галузь з масовими подіями, інвестиція-

ми та доходами. Однак більшість людей, які не пов'язані з ІТ-індустрією, 

не знайомі з казуальним геймінгом та esports. Незважаючи на те, що га-

лузь ІТ та розваг видається порівняно молодою, вона вже досягла знач-

них здобутків. У 2020 році продовжують свою справу гігантські ігрові сту-

дії, такі як Riot, Valve, Epic Games та багато інших продовжують плідно 

розвивати esports індустрію. Ці три володіють топовими змагальними ди-
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сциплінами, як Dota 2 та CS:GO y Valve, League of Legends та Valorant 

від Riot, Fortnite від Epic Games. 

Розробники ігор володіють і управляють іграми, а організації займа-

ються змаганнями, створюють та проводять турніри та займаються спра-

вами атлетів (про-геймерами). Ряд таких країн, як Корея, США, Китай та 

Росія, законодавчо прирівняли esports до «класичних» спортивних зма-

гань. World Esports Association(WEA) була створена в 2016 році, щоб дія-

ти як регулятор в галузі esports. На жаль, WEA не є офіційною без підт-

римки урядів окремих країн. Про esports можна сперечатися багато, але 

галузь існує і розвивається незалежно від того. 

Правова частина 

Наразі не існує централізованого міжнародного регулювання в 

esports. У більшості країн організації просто не можуть наймати або об-

мінюватись гравцями, як у «класичному» виді спорту. Підлягає сумніву 

законність відносин спортсмена та організації. Незважаючи на те, що я 

тісно пов'язаний з індустрією esports через маркетинг, я нічого не можу 

стверджувати як факт. Звичайно, отримати справжню копію договору че-

рез NDA (договір про нерозголошення) майже неможливо, але в Інтерне-

ті є деяка інформація, на яку можна посилатися. 

Поширеними помилковими уявленнями серед людей, далеких від 

ігор, є те, що організації, що займаються esports, є «дійною коровою». 

Більшість із них збиткові та сильно залежать від спонсорів. На сьогодні-

шній день дохід гравців часто перевищує дохід самих команд. Організації 

намагаються отримати права на інтелектуальну власність гравців, щоб 

зацікавити спонсорів. Саме за ці права команда виплачує гравцям заро-

бітну плату. В основному гравець передає інтелектуальні права клубу в 

обмін на певні вигоди (фінансові чи будь-які інші). 

Види та пункти угод 
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Існує 3 найпоширеніші типи угод в esports: договір підряду, договір 

про надання платних послуг, трудовий договір. Хоча юридично це всі рі-

зні угоди, я роблю акцент на змісті, а не на відмінностях визначення. 

Приклади подібних документів можна знайти на веб-сторінках. 

Перша частина як спортивного, так і esports договору містить інфор-

мацію про сторіни (повне ім'я гравця та повне найменування організації) 

та предмет самого контракту. 

Друга важлива частина - тривалість. Довгострокові контракти в 

esports дуже рідкісні. У «класичному» спорті нормально працювати під 

клубним стягом три-п’ять років. Однак такі випадки в esports - це швидше 

виняток, ніж правило. Більшість менеджерів клубів вважають контракти 

на 6-12 місяців оптимальними, особливо якщо мова йде про початківця. 

Але загальноприйнято, що значна кількість молодих гравців мали угоди 

на 1-3 місяці. Команди дуже часто змінюють договори кожного змагаль-

ного сезону (як правило, 3 місяці), якщо команда не показує очікувані ке-

рівництвом результати, або перевищує очікування. 

Фінансовий момент 

Залежно від розміру клубу, дисципліни та умов договору зарплата 

може становити від пари сотень до декількох тисяч доларів. Фінансові 

зобов’язання не закінчуються на зарплатні. Угода може містити пункти 

про бонуси за ефективність, умови забезпечення обладнання, гаджетів 

та спортивних таборів, а також умови оплати витрат на проїзд та прожи-

вання на тренувальній базі. Чим детальніше описані всі моменти, тим 

менше проблем виникне в майбутньому. У західних клубах серед обов'я-

зків все частіше з’являється медичний огляд або виділення окремих ко-

штів на ці цілі. 

Однак фіксована зарплата може бути не найважливішим фінансо-

вим аспектом угоди. Різні організації утримують різний відсоток доходу 
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гравців, а деякі взагалі не отримують грошей від геймерів. Гравець пови-

нен звернути увагу на розподіл грошових винагород, доходів від транс-

ляцій та спонсорських угод, інакше партнерство може закінчитися в суді. 

Наприклад, судова справа між FaZe Clan (мультигеймінгова організація) 

та Turner Ellis Tenney, відомий як Tfue (американський кібератлет та 

стрімер). Гравець не був задоволений розподілом доходу. Відповідно до 

договору, FaZe Clan утримував: 

- рекламні кампанії - 80%; 

- ігрові предмети - 50%; 

- спонсорські заходи- 50%; 

- призові виграші від змагань - 20%. 

Зобов'язання гравців 

Професійний гравець несе не менше обов'язків, ніж клуб. Перш за 

все, переважна більшість контрактів передбачає, що гравець буде пред-

ставляти лише одну команду під час дії контракту. Другий обов’язок - не-

обхідність брати участь в офіційних матчах та тренувальних зборах, по-

казувати максимальний рівень гри. У 2020 році більшість клубів вимага-

ють вести здоровий спосіб життя як окремий пункт договору для спортс-

менів. 

Ці моменти часто супроводжується значним переліком інших обов'я-

зків, таких як: носіння командної форми під час усіх офіційних клубних 

змагань та матчів. Наприклад, у Китаї ACE (національний регулятор в 

esports) слідкував за дотриманням цього пункту. Федерація неодноразо-

во накладала значні штрафи за порушення. Існує також зобов’язання 

проводити онлайн трансляції певну кількість годин. На думку юристів, ця 

умова у договорах може також регулювати гру, яку повинен транслювати 

професійний гравець. Обов’язково використовувати фірмовий інтерфейс 
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та рекламні банери спонсорів. Зазвичай існує обов'язок брати участь у 

рекламній та медійній діяльності команди. 

Ще одне зобов’язання - поведінка на публіці. Гравцям заборонено 

використовувати чіти, проявляти расизм чи будь-який інший вияв нетер-

пимості там поганих манер. Багато організацій накладають штрафи не 

лише за розголошення умов контракту, але і за публічну критику компа-

нії, яку представляє гравець, та її працівників. Є чимало прикладів, коли 

гравців виключали з ліг не тільки через підставні матчі, але і за «неспор-

тивну поведінку» під час ігор та будь-які прояви нетерпимості. Найрезо-

наншнішим випадком була заборона Карлу «Куку» Паладу, гравцю ко-

манди TNC з Dota 2, брати участь в The Chongqing Major через його не-

коректний расистський жарт щодо китайських гравців. 

Перегляд умов угоди 

Як правило, можливість перегляду умов угоди вказана в кількох пун-

ктах. Наприклад, у разі значного успіху клуб пропонує більш високу зар-

плату, і гравець може попросити переглянути відсоток відрахувань або 

компенсації за проживання. 

Найважливішою частиною угоди є умови розірвання. У контрактах 

гравців визначена або фіксована сума викупу, або формула розрахунку 

викупу. Це базується на зарплаті гравця, витратах клубу на утримання 

команди та тривалості контракту. Оплативши всі витрати, інша організа-

ція зможе викупити атлета без проблем. Відсутність цього пункту або 

формулювання «на розсуд керівництва» повинно насторожити. У цьому 

випадку кібератлету потрібно подати запит на перегляд чи уточнення 

цього положення. 

На закінчення потрібно сказати, що дуже важливо вчасно реагувати 

на зміни індустрії розваг та нових видів спорту. Однак законодавча сис-

тема провідних країн світу просто не може реагувати так швидко, як цей 
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ринок розвивається. Вже десятиліття Олімпійський комітет не визначає 

esports як частину «класичного» спорту (в пострадянських країнах навіть 

немає назви для цих видів спорту. Кіберспорт - не є коректним для назви 

та не відповідає сучасному етапу розвитку індустрії), хоча капіталізація 

ігрової індустрії наближається до лідера видовищного гіганту індустрії – 

футболу. Такі прибутки потребують правильного правового фундаменту 

та міжнародних регуляторів. Ігри та спортивні організації є важливою ча-

стиною сучасного життя, тому для законодавців та юристів дуже важливо 

бути в течії сучасних тенденцій. 

Примітка: в даному дослідженні використані англомовні слова, в 

яких закладено сенс, що не можна точно передати українською мовою. 
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Завдяки прийнятому в 2012 році Закону «Про морські порти Украї-

ни», 18 державних підприємств були реорганізовані в  2013 році у новос-

творене державне підприємство - Адміністрацію морських портів України 

(далі - АМПУ). Таким чином було забезпечене розмежування адміністра-

тивних функцій (передані АМПУ) і комерційної діяльності (залишилася у 
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державних підприємств, які поки що, працюють як державні стивідорні 

компанії). 

Адміністрація морських портів України — одне з найбільших держа-

вних підприємств морської галузі, яке має стратегічне значення для еко-

номіки і безпеки України. 

Метою створення підприємства є управління державним майном в 

морських портах країни і його ефективного використання, створення ме-

ханізмів для залучення інвестицій в портову інфраструктуру для її розви-

тку і стабільної роботи бізнесу. Серед інших завдань АМПУ — підтримка 

паспортних глибин акваторій портів, забезпечення безпеки мореплавст-

ва та ін. 

АМПУ входить в сферу управління Міністерства інфраструктури Ук-

раїни і об'єднує українські морські порти та інші інфраструктурні елемен-

ти, одночасно сприяючи розвитку і конкурентоспроможності кожного з 

них. 

АМПУ охоплює весь спектр завдань в порту і на морі — від удоско-

налення законодавчої бази до забезпечення безпеки мореплавства [1]. 

Закон «Про морські порти України» глобально змінив тарифоутво-

рення на послуги з перевалки та визначив новий підхід до поняття «мор-

ський порт». 

Якщо до реформи за законом порт вважався державним підприємс-

твом, а межі території порту збігалися з межами території такого підпри-

ємства, то на сьогоднішній день, порт повинен також включати і землі, 

контрольовані портовими операторами всіх форм власності. 

Нова «конструкція» портових відносин створила нові виклики, до 

яких ні держава, ні приватний бізнес виявилися не готові. Якщо, за нови-

ми правилами, територія порту має режимний статус, може складатися з 

державних, комунальних і приватних земельних ділянок, і на ній працю-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%96%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%96%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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ють суб'єкти господарювання різних форм власності, то виникає об'єкти-

вна необхідність в централізованому управлінні та плануванні цієї тери-

торії, перманентної колаборації з приватними стейкхолдерами і місцеви-

ми громадами. 

Зрозуміло, що ці функції повинен виконувати АМПУ, однак через ві-

дсутність необхідних повноважень і правових інструментів, місія портової 

адміністрації виявилася вкрай обмеженою. 

Інший виклик стосується залучення інвестицій в державний портовий 

сектор. Перш за все мова йде про реалізацію проектів державно-

приватного партнерства та оренди портових активів. Незважаючи на те, 

що всі повноваження по інвестиційним механізмам сконцентровані у від-

повідних органах виконавчої влади, спостерігається постійне зростання 

ролі АМПУ. 

Це пояснюється особливостями функціонування галузі, де приватні 

термінали технологічно і фінансово залежать від розвитку суміжній пор-

тової інфраструктури державної форми власності і навпаки. Таким чи-

ном, реалізація будь-якого інвестиційного проекту вимагає не тільки пов-

ної інтеграції портової адміністрації в усі деталі проекту, але і прийняття 

відповідних управлінських рішень [2].  

Проект Корпоративної стратегії (далі – стратегія) передбачає транс-

формацію ролі ДП «АМПУ» у розвитку портової галузі України від «бала-

нсоутримувача активів» до «компанії, діяльність якої спрямована на роз-

виток портів та покращення портових послуг» [3]. 

В Адміністрації морських портів України наголошують на тому, що 

при обговоренні стратегічного напряму діяльності підприємства вкрай 

важливо почути думку партнерів АМПУ – представників портового спів-

товариства, місцевих органів влади, профспілок і галузевих асоціацій. 
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Серед пріоритетних питань, на вирішення яких спрямована стратегія 

АМПУ, слід визначити: упорядкування питань землекористування в ме-

жах портів та транспортних комунікацій, від яких залежить їх робота; від-

повідальне державно-приватне партнерство із зрозумілими зо-

бов’язанями та гарантіями сторін, визначеними контрактом; сучасний фі-

нансовий менеджмент – прозорість оцінки капітальних інвестицій, прий-

няття обґрунтованих рішень щодо реалізації проектів, фінансова звіт-

ність, яка відповідає міжнародним стандартам; прозорість та постійний 

діалог з портовим співтовариством тощо. 

Результатом реалізації стратегії стане корпоратизація ДП «АМПУ», 

перехід системи управління вітчизняними морськими портами до моделі 

управління «порт-лендлорд», подальший розвиток міжнародної торгівлі 

через морські порти, покращення взаємодії в рамках портової спільноти, 

активізація ініціатив державно-приватного партнерства та підвищення 

ефективності розвитку портової системи України [3]. 

Серед основних пропозицій та зауважень до концепції Корпоратив-

ної стратегії АМПУ, що були враховані у фінальній редакції документу 

варто відзначити наступні: 

 Акцентовано, що перехід до моделі управління «порт-лендлорд», 

яка передбачає контроль з боку АМПУ за комплексним розвитком земе-

льних ділянок у межах портових територій, не передбачає зміни існуючих 

правовідносин у питаннях землекористування та землевласності. 

 У документі наголошується, на посиленні діалогу із портовою спі-

льнотою, як механізму врегулювання проблемних питань та розвитку га-

лузі. 

 Наголошується на доцільності створення корпоративного навчаль-

ного центру АМПУ, що має забезпечити перекваліфікацію працівників, 
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що в майбутньому можуть вивільнятись, з метою їх залучення до інших 

видів діяльності на підприємстві та у портовій галузі в цілому. 

Деякі інші пропозиції будуть відображені у проекті Плану заходів із 

реалізації Корпоративної стратегії, формування якого буде завершено 

вже найближчим часом [4]. 

Україна - східноєвропейське морська держава. Один з найбільших 

постачальників агропромислової продукції в світі, яка здебільшого екс-

портується морем. 

У той же час Україні бракує зваженого механізму управління і плану-

вання розвитку морських портів, спрямованого на ефективне користу-

вання територіями, гармонізацію інтересів державного, громадського, 

державного і приватного секторів, а також залучення інвестицій. 

На шляху реформування АМПУ очікується: 

• вдосконалення нормативно-правової бази, в т. Ч. Зміни до Земель-

ного кодексу; 

• інвентаризація портових земель, в тому числі визначення та закрі-

плення на законодавчому рівні меж територій портів, і формування «зе-

мельного банку»; 

• поліпшення організації управління АМПУ шляхом корпоратизації 

підприємства; 

• залучення органів місцевої влади до діяльності рад портів, а після 

корпоратизації АМПУ - до участі в пілотних проектах спільного володіння 

окремими портовими адміністраціями. 

Наближення до моделі управління «порт-лендлорд» дозволить пор-

товим адміністраціям ефективно здійснювати функції портового плану-

вання і розвитку, забезпечить подальше підвищення конкурентного се-
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редовища в портовій галузі України, а отже - сприятиме її якісному роз-

витку. 

Сьогодні Україна має можливість реформувати портову галузь, щоб 

досягти максимального рівня її ефективності та подальшого розширення 

масштабів міжнародної торгівлі [5]. 

Список використаних джерел: 

1. О предприятии – [Текст з екрана] - http://www.uspa.gov.ua/ru/o-

predpriyatii 
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УДК 341.456:341.231.14 

РОЛЬ КОМПОНЕНТА У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ В СУЧАСНИХ 

МИРОТВОРЧИХ ОПЕРАЦІЯХ ООН 

Автор: Князева М., студенткаVI курсу спеціальності 081 «Право», На-

ціонального університету кораблебудування імені адмірала Макарова, 

м. Миколаїв 

 

Сьогодні компоненти у цивільних справах (civil affairs) діють прак-

тично у всіх миротворчих операціях, що проводяться під керівництвом 

Департаменту операцій з підтримання миру (ДОПМ) ООН, а також в ряді 

спеціальних політичних місій, очолюваних Департаментом з політичних 

питань (ДПВ). Співробітники по цивільних справах є цивільними (що не 

носять уніформу) миротворцями, які зазвичай працюють на місцевому 

рівні в якості сполучної ланки між місією ООН та місцевими органами 

влади і громадами. 

Компоненти у цивільних справах функціонують на всій території 

постконфліктної країни, маючи на меті зміцнення соціальних і загально-

громадянських умов мирного процесу і відіграючи ключову роль в бага-

тоаспектних миротворчих операціях ООН. 

У 2008 р Департамент польової підтримки (ДПП) ДОПМ затвердив і 

вперше опублікував громадянську програмну директиву (Policy Directive 

on Civil Affairs). В даному документі були визначені три основні функції 

компонента у цивільних справах в рамках миротворчої діяльності ООН, 

що залежать від контексту проведеної операції та її мандата: 

1) загальний (cross-mission) зв’язок, моніторинг та надання допо-

моги на місцевому рівні; 

2) зміцнення довіри, врегулювання конфліктів і примирення; 

3) сприяння у відновленні і розширенні державної влади [1]. 
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Здійснюючи першу функцію, компонент у цивільних справах взає-

модіє з місцевими громадами і органами влади від імені всієї місії. Ци-

вільний персонал координує і полегшує роботу партнерів, збирає інфор-

мацію, спостерігає за ситуацією на місцях і проводить аналіз. 

В рамках другої функції цивільний компонент здійснює комплекс 

заходів, спрямованих на підтримку соціальних умов громадянського миру 

і залучення населення до участі в мирному процесі, а також на підви-

щення його довіри. До таких заходів належать організація або сприяння 

діалогу між зацікавленими групами, прямі контакти з населенням і 

взаємодія з групами громадянського суспільства. 

Третя функція компонента у цивільних справах передбачає надан-

ня оперативної допомоги у відновленні державної присутності і адмініст-

ративних функцій у тісній координації з іншими партнерами, що наділені 

у зв'язку з цим конкретними повноваженнями і можливостями. 

Виконуючи зазначені функції, співробітники у цивільних справах ви-

ступають головним чином як організатори (enablers), посередники 

(facilitators) і «вирішувачі» проблем (problem-solvers). Вони знаходяться в 

постійному пошуку можливостей підтримки та поліпшення ефективності 

роботи інших суб’єктів (зокрема, місцевих акторів), координують їх зу-

силля і закріплюють існуючу динаміку [2, с.129]. 

Компонент у цивільних справах також може безпосередньо викону-

вати конкретно поставлені завдання. Найчастіше це стосується питань, 

які зачіпають відносини між громадянами (приватні відносини) або між 

громадянами і державою (приватно-публічні відносини). 

Праобраз того, що пізніше отримало назву компонента у цивільних 

справах, сформувався у період з 1991 по 1993 рік в країнах Центральної 

Америки та Азії. Наприклад, компонент громадянської адміністрації Тим-

часового органу ООН в Камбоджі (ЮНТАК) ніс відповідальність за конт-
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роль над адміністративними структурами в цій країні, починаючи від 

державної безпеки і закінчуючи фінансами і інформацією. Перший ком-

понент, який отримав офіційну назву «Компонента у цивільних справах», 

був утворений в 1992 р на основі мандата Сил ООН з охорони (СООНО / 

UNPROFOR) в колишній Югославії [3, с.61]. 

На сьогодні розвиток і розширення діяльності компонента у цивіль-

них справах є однією з найважливіших умов еволюції сучасних багатоас-

пектних миротворчих операцій. Із закінченням «холодної війни» і збіль-

шенням кількості миротворчих операцій, необхідних для вирішення 

 внутрішньодержавних конфліктів, до ООН все частіше стали звертатися 

для вирішення складних завдань цивільного характеру. Такий стан справ 

вийшов за рамки досить обмеженої ролі взаємодії з політичними суб'єк-

тами і виконання «добрих послуг», які були характерні для цивільних ми-

ротворців до цього моменту. Перший глава цивільної адміністрації 

СООНО С. Торнберри (призначений у 1992 р.) описав цю нову роль в та-

кий спосіб: «Щоб повністю зрозуміти сенс, якої надає ООН терміну «ци-

вільні справи», важливо в першу чергу усвідомити, що велика частина 

місій, заснованих в період між 1989 р. і 1992 р., якісним чином відрізня-

лася від тих, які їм передували. І справа не тільки в тому, що більшість з 

них відрізнялися великими розмірами ... вони повинні були виконувати 

безліч функцій в доповнення до архетипічних місій періоду 1947-1988 рр. 

Завданням ООН стало не просто спостереження, а й активне забезпе-

чення миру ... У ряді операцій, що швидко змінюють одна одну, - в осно-

вному в Намібії, Центральній Америці і Камбоджі – ООН була зобов'яза-

на не тільки укласти мир, але й проводити загальнонаціональні процеси 

відновлення і примирення. У загальних рисах їх завдання полягало в га-

рмонізації або уніфікації глибоко розділених суспільств, давно зламаних 
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війною, і встановленні демократії там, де раніше царювала тиранія» [4, 

с.472]. 

Ці ключові питання надання допомоги в об'єднанні розділених сус-

пільств і підтримки державам у здійсненні ними законної влади й сьогод-

ні займають центральне місце в функціоналі компонента по цивільних 

справах. 

У перших десятиліттях XXI століття миротворчі місії здійснили 

справжній прорив в розгортанні великих компонентів у цивільних спра-

вах. Кожен з таких компонентів робить акцент на власному напрямку дія-

льності і вносить унікальний вклад в реалізацію миротворчих мандатів на 

місцевому рівні, при цьому всі вони однаковим чином працюють в ім'я 

прав людини і підтримують розвиток соціальних умов, що сприяють ми-

ру. 
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УДК 347.79 

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ЗА МОРСКИМИ СУДАМИ  

Автор:  Атдаев Х.Д., юрист, Республика Туркменистан 

 

Государственный технический надзор за состоянием и снабжением 

морских судов в части обеспечения безопасности плавания, охраны че-

ловеческой жизни на море, сохранности перевозимых грузов и предот-

вращения загрязнения моря, осуществляет морской регистр судоход-

ства путем освидетельствования судов. Цель данной статьи заключает-

ся в том, чтобы комментировать кодекс торгового мореплавания Турк-

менистана статья 19. «Технический надзор за морскими судами», а так-

же определить деятельность этого надзора.  

Перед тем, как начать исследование, следовало бы дать опреде-

ление понятию «технических надзор за судами». Технический надзор за 

судами – это комплекс мероприятий, осуществляемый государством для 

обеспечения выполнения судами, плавающими под его флагом, требо-

ваний международных договоров и национального законодательства по 

соблюдению соответствующих стандартов при проектировании, кон-

струирования и оборудования судов в целях безопасности судоходства. 

Данная статья содержит императивную норму, согласно которой 

технический надзор за морскими судами, а также их классификация 

независимо от форм собственности судна и владельца осуществляются 

классификационным обществом.  

Судно может быть допущено к плаванию только после того, как бу-

дет установлено, что оно соответствует требованиям безопасности су-

доходства. 

Классификационное общество в соответствии с его полномочиями 

осуществляет технический надзор за пассажирскими, грузопассажир-
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скими, нефтеналивными, буксирными судами, а также за другими само-

ходными судами с главными двигателями мощностью не менее чем 75 

киловатт и не самоходными судами вместимостью не менее 80 тонн, за 

исключением используемых в некоммерческих целях спортивных и про-

гулочных судов. 

Технический надзор за спортивными и прогулочными судами, 

независимо от мощности главных двигателей и вместимости таких су-

дов, а также за иными судами, к которым не применяются правила, 

установленные частью второй настоящей статьи, осуществляется госу-

дарственным органом технического надзора за маломерными судами, 

уполномоченным Кабинетом Министров Туркменистана. 

Основное задание, возложенное на Регистр, согласно ч. 2 коммен-

тируемой статьи, касается его исключительной компетенции – осу-

ществлять технический надзор за: 

Технический надзор за судами, которые не подлежат надзору клас-

сификационного общества, в зависимости от валовой вместимости и 

мощности главного двигателя осуществляется в порядке, определенном 

Кабинетом Министров Туркменистана. 

Однако, компетенция Регистра не ограничена полномочиями по 

техническому надзору за судами, в вышеупомянутом постановлении 

КМТ определены следующие функции Регистра: 

− согласование проектно-технической документации и технический 

надзор за строительством, переоборудованием, модернизацией и 

ремонтом судов, судовых механизмов, оборудования, устройств, 

холодильных установок, контейнеров, испытанием и производ-

ством изделий и материалов судового снабжения и т. п. с оформ-

лением соответствующих документов; 
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− технический надзор за судами, которые эксплуатируются, путем 

проведения периодических и внеочередных осмотров, и выдача 

документов о годности судна к плаванию; 

− технический надзор за состоянием судоходных гидротехнических 

сооружений и гидротехнических сооружений портов, водных путей, 

морских терминалов, судостроительных и судоремонтных заводов; 

− ведение базы данных гидротехнических сооружений; 

− технический надзор за экологической безопасностью судов; 

− технический надзор за другими объектами и процессами промыш-

ленности и транспорта по поручению органов государственной 

власти; 

− ведение учета поднадзорных судов с ведением регистровой книги; 

− согласование проектов стандартов, руководящих документов, тех-

нических условий и других нормативных документов по судострое-

нию, судоремонту и технической эксплуатации флота; 

− экспертиза технического состояния судов и других объектов надзо-

ра в соответствии с нормативными документами; 

− издание инструкций, информационных и разъяснительных матери-

алов по вопросам технического надзора, обмера и учета судов, су-

достроения и судоходства; 

− в пределах своей компетенции издает на суда, осуществляющие 

зарубежные рейсы, свидетельства, предусмотренные междуна-

родными договорами по вопросам торгового мореплавания. 

Также отметим, что по смыслу комментируемой статьи судовладе-

лец имеет право выбора классификационного общества. Однако, учиты-

вая то, что КМТ определил перечень классификационных обществ, ко-

торые могут действовать от имени Правительства Туркменистана, право 

на выбор ограничен кругом обществ с указанного перечня. 
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Классификационное общество в соответствии с его полномочиями 

присваивает класс судам, указанным в части второй статьи 19 настоя-

щего Кодекса. Присвоение класса судам удостоверяется классификаци-

онными свидетельствами. 
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З прийняттям Конвенції ООН по морському праву 1982 року остато-

чно усталеним у морському праві склалося ділення морських транспорт-

них засобів на судна та кораблі. Загальновідомим є той факт, що в ході 

роботи конференцій ООН з морського права світова юридична спільнота 

відмовилась від закріплення визначень понять «судно» та «корабель». В 

Конвенції ООН по морському праву 1982 року визначається статус війсь-

кових кораблів та торговельних суден, їх права та обов’язки, без закріп-

лення їх визначень.  

В міжнародних договорах та українському законодавстві визначення 

морських торговельних суден закріплюються лише для цілей конкретного 

міжнародного договору або нормативно-правового акту та не мають уні-

версального характеру. 

В Кодексі торговельного мореплавства України, у ст. 15, міститься 

поняття «торговельне судно», при цьому навіть не використовується 

слово «морське», хоча це по суті слідує із предмету регулювання КТМУ. 

Визначення торговельного судна закріплюється за допомогою перераху-

вання функціональних призначень цього транспортного засобу. Так, тор-

говельне судно в цьому Кодексі означає самохідну чи несамохідну пла-

вучу споруду, що використовується: 1) для перевезення вантажів, паса-

жирів, багажу і пошти, для рибного чи іншого морського промислу, роз-

відки і добування корисних копалин, рятування людей і суден, що зазна-

ють лиха на морі, буксирування інших суден та плавучих об'єктів, здійс-

нення гідротехнічних робіт чи піднімання майна, що затонуло в морі; 2) 

для несення спеціальної державної служби (охорона промислів, санітар-

на і карантинна служби, захист моря від забруднення тощо); 3) для нау-

кових, навчальних і культурних цілей; 4) для спорту; 5) для інших цілей 

[1]. 
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Тобто торговельне судно може бути призначене не лише власне для 

цілей торгівлі.  

Як можна пробачити, в п.2 ч. 1 ст. 15 КТМУ згадується така група то-

рговельних суден як «судна, що використовуються для несення 

спеціальної державної служби», в якості прикладу наводяться судна для 

охорони промислів, карантинної, санітарної служби, захисту моря від за-

бруднення тощо. Перелік суден для несення спеціальної державної слу-

жби, не є вичерпним, тобто можна передбачити і судна інших призна-

чень. 

Мета даної роботи – дослідити, які транспортні засоби відносяться 

до суден, що використовуються для несення спеціальної державної слу-

жби. 

Одразу виключаємо із обсягу цього поняття військові кораблі. В 

КТМУ вони не згадуються; при цьому із змісту норм Конвенції ООН по 

морському праву 1982 року, учасницею якої є і Україна, слідує, що війсь-

кові кораблі однозначно протиставляються торговельним суднам.  

Використовують вираз «військові судна» - воно не закріплюється но-

рмативно-правовими актами. Під військовими суднами розуміють допо-

міжні транспортні засоби, які за своєю конструкцією призначені для вико-

нання функцій торговельного мореплавства, однак внесені до реєстрів 

військово-морських сил. Ще їх називають суднами забезпечення. Ці «вій-

ськові судна» підпадають під визначення військових кораблів за Конвен-

цією ООН по морському праву 1982 року. 

Отже, військові кораблі та судна забезпечення ВМС («військові суд-

на») не відносяться до суден, що використовуються для несення спеціа-

льної державної служби. 

Є Державна спеціальна служба транспорту України, яка входить до 

складу Збройних Сил України. Її назва може вводити в оману, склада-
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ється враження, що морські транспортні засоби, які входять до її складу 

відносяться до «суден, що використовуються для несення спеціальної 

державної служби». Однак, це не вірно по суті, оскільки вони підпадають 

під визначення військового корабля, а отже, не можуть відноситись до 

торговельних суден. 

Варто з’ясувати, які судна здійснюють охорону промислів, санітарну і 

карантинну служби, захист моря від забруднення. По суті ці види діяль-

ності призначені для реалізації та захисту суверенних прав держави у 

внутрішніх та територіальних водах, а також у виключній (морській) еко-

номічній зоні та на континентальному шельфі.  

Відповідно до Закону України «Про виключну (морську) економічну 

зону» та Положення про порядок охорони суверенних прав України у її 

виключній (морській) економічній зоні, затвердженого постановою Кабі-

нету Міністрів України від 12.06.1996 р. №642 охорона суверенних прав 

України у її виключній (морській) економічній зоні та контроль за реаліза-

цією прав і виконанням у ній зобов'язань інших держав, українських та 

іноземних юридичних і фізичних осіб, міжнародних організацій здійсню-

ються Державною прикордонною службою, органами рибоохорони Держ-

комрибгоспу і органами Мінекобезпеки [3]. Кораблі (судна), які викорис-

товуються для охорони виключної (морської) економічної зони, зобов'я-

зані нести відповідний прапор або  вимпел органу, що здійснює охорону 

виключної (морської) економічної зони [3]. Отже, можна прийти до висно-

вку, що до суден, які використовуються для несення спеціальної держав-

ної служби, відносяться судна, судновласниками яких є відповідні органи 

державної влади. Це відповідає світовим тенденціям: до торговельних 

суден, що використовуються для несення спеціальної державної служби 

у більшості країн відносять транспортні засоби, які виконують поліцейські 

функції [4]. 
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В той же час для несення державної служби теоретично можуть ви-

користовуватись і судна, які знаходяться в приватній або комунальній 

власності. 

Отже, поняття суден, що використовуються для несення спеціальної 

державної, не досить вдало сформульоване у законодавстві, допускає 

неоднозначне тлумачення та потребує подальшого дослідження. 
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https://ukrainepravo.com/scientific-thought/naukova-dumka/deyaki-pytannya-ponyattya-torgovelnogo-moreplavstva-/#:~:text=%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%20%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%BC%
https://ukrainepravo.com/scientific-thought/naukova-dumka/deyaki-pytannya-ponyattya-torgovelnogo-moreplavstva-/#:~:text=%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%20%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%BC%
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ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ  

ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ООН ЯК ГАРАНТА 

МІЖНАРОДНОГО МИРУ ТА БЕЗПЕКИ 

Автор: Іваннікова Ю.В., студентка V курсу спеціальності 081 «Право», 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 

м. Миколаїв 

Науковий керівник: Шкарнега О.С., канд. юрид. наук, , доцент кафедри 

морського та господарського права, Національний університету кора-

блебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв 

 

З огляду на глобальний членський склад, Організація Об’єднаних 

Націй (далі – ООН) є головним загальносвітовим органом, який відпові-

дає за міжнародні мир та безпеку. Але слід враховувати, що за 75 років, 

які пройшли з моменту створення ООН, світ та співвідношення політич-

них сил кардинально змінилися. Зростає кількість збройних конфліктів, 

збільшується кількість справ з порушення прав людини, прогресують 

екологічні загрози, і з кожним роком стає помітніше, що ООН вже не в 

змозі виконувати основні свої завдання, настав час змін і реформ.  

Проблемами реформування діяльності ООН займаються як сві-

тові, так і вітчизняні науковці. Ґрунтовними  є праці Б. М. Ашавського,              

https://ukrainepravo.com/scientific-thought/naukova-dumka/deyaki-pytannya-ponyattya-torgovelnogo-moreplavstva-/#:~:text=%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%20%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%BC%
https://ukrainepravo.com/scientific-thought/naukova-dumka/deyaki-pytannya-ponyattya-torgovelnogo-moreplavstva-/#:~:text=%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%20%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%BC%
https://ukrainepravo.com/scientific-thought/naukova-dumka/deyaki-pytannya-ponyattya-torgovelnogo-moreplavstva-/#:~:text=%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%20%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%BC%
https://ukrainepravo.com/scientific-thought/naukova-dumka/deyaki-pytannya-ponyattya-torgovelnogo-moreplavstva-/#:~:text=%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%20%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%BC%
https://ukrainepravo.com/scientific-thought/naukova-dumka/deyaki-pytannya-ponyattya-torgovelnogo-moreplavstva-/#:~:text=%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%20%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%BC%
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П. Стабса, М. П.  Требіна, З. Баумана, С. Буроменського, Ю. О. Волоши-

на,  Брауна, М. В.  та ін. [3, 4, 5]. 

24 жовтня 1945 року у Сан-Франциско відбулася конференція, на 

які було утворено Організацію Об’єднаних Націй (далі – ООН). В Статуті 

ООН зазначено, що підтримання миру та безпеки, розвиток співпраці 

держав є основною метою функціонування організації[1]. 

До структури ООН входять різноманітні комітети, департаменти, 

відділи. А основними є Рада Безпеки, Генеральна Асамблея, Економічна 

і соціальна ради, Рада Опіки (не діє з 1994 року), Міжнародний суд і Сек-

ретаріат. 

Найбільшими повноваженнями в питаннях миротворчої діяльності 

володіють Рада Безпеки та Генеральна Асамблея. Основною пробле-

мою діяльності Генеральної Асамблеї з точи зору її ефективності є те, 

що її рішення не обов’язкові до виконання державами, несуть рекомен-

даційний характер. Інша справа з юридичною вагою рішень Ради Безпе-

ки (далі – РБ), її рішення обов’язкові, але часто ігноруються. 

Відповідно до пункту 1 статті 24 Статуту ООН саме на РБ покладе-

но відповідальність за підтримку міжнародного миру та безпеки [1]. Ці 

повноваження РБ застосовує підчас під час збройних конфліктів 

(шляхом введення  миротворчих формувань), для припинення держава-

ми дій, що порушують міжнародне законодавство шляхом військових 

операцій, організовуючи постконфліктне мирне врегулювання.  

Але події останніх років доводять, що РБ нездатна виконувати свою ос-

новну функцію – забезпечення миру.  

Важливою вадою юридичного забезпечення діяльності ООН є те, 

що тільки постійні члени Ради Безпеки мають право вето і часто ним 

спекулюють, забезпечуючи свої інтереси замість загальносвітових. Цю 

проблему яскраво ілюструють події 15 березня 2014 року, коли під час 
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засідання РБ Росія не дозволила прийняти резолюцію щодо незаконного 

проведення референдуму в Криму [2]. ).  

Зловживання правом вето створюють подвійні стандарти відпові-

дальності в постійних членів, що природньо викликає невдоволення тим-

часових членів. Також проблемою діяльності РБ є втручання її постійних 

членів у справи інших країн «гуманітарних інтервенцій» [5, с.77]. 

Тож цілком закономірно, що протягом останніх 30 років висувалися 

різноманітні пропозиції щодо реформування цієї організації. Так в питан-

ні шляхів реорганізації РБ світ розділився на декілька таборів: 

- пропозиції так званих «країн-аспірантів на постійне членство в 

Раді Безпеки». До цієї групи належать Індія, Японія, Німеччина та Брази-

лія. На їхню думку, Раду Безпеки необхідно збільшити до 25 членів, що-

до питання закріплення за новими членами права вето не мають остато-

чного рішення; 

- позиція «Консенсусу Езульвіні» полягає в тому, що до складу Ра-

ди Безпаеки необхідно додати два п’ять непостійних і два постійних чле-

нів від Африки та закріпити право вето за новими членами; 

- до табору «Об’єднуючись заради консенсусу» входять Пакистан, 

Аргентина, Мексика, Іспанія, Канада. Представники цих держав пропо-

нують залучення до складу РБ ще десяти членів [3]. 

Отже, за 75 років своєї діяльності ООН не вдалося стати гарантом 

миру та безпеки, крім того, з кожним роком все менш впливовими стають 

рішення органів  цієї організації. Саме тому важливим є її зміцнення та 

реорганізація, територіальне урізноманітнення членського складу її ос-

новних органів, особливо Ради Безпеки, перегляд застосування та деле-

гування права вето, вдосконалення судової системи. 
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Секція 6. Основи юридичної клінічної практики. Безоплатна 

правова допомога в Україні 

 

 

УДК 34.03  

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ БІЗНЕСУ НА ПРАВА ЛЮДИНИ  

У ЮРИДИЧНІЙ КЛІНІЧНІЙ ОСВІТІ 

Автор: Дацко К.П., канд. екон. наук, декан юридичного факультету, 

Державний університет економіки і технологій, м. Кривий Ріг 

 

Юридична клінічна освіта є однією із найпрогресивніших форм нав-

чання юристів у всьому світі, адже дозволяє поєднувати актуальні тема-

тичні напрями та сучасні методики викладання права, сприяючи доступу 

до якісної правової допомоги населенню. Одним із актуальних напрямів 

дослідження є тема впливу бізнесу на права людини, яка активно обго-

ворюється на рівні урядів різних країн та у міжнародній правозахисній 

спільноті.  

Безвідповідальна діяльність бізнес-структур може стати причиною 

негативного впливу на навколишнє середовище та суспільство, постави-

вши під загрозу виконання державами свого обов’язку – захист прав лю-

дини. Зростання дискусій навколо цієї теми поставило питання впливу 

бізнесу на права людини на одне із головних у порядку денному ОНН [1]. 

Так у 2008 році було розроблено Рамочну концепцію ООН «Захист, 

дотримання та засоби правового захисту» [2]. На основі цієї концепції 

було розроблено Керівні принципи підприємницької діяльності в аспекті 

прав людини [3]. Саме ці Принципи визнали бізнес носієм обов’язків у 

сфері прав людини і стали основою для розробки національного законо-

давства та встановлення прикладу успішної імплементації Керівних 
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принципів, такими країнами як Німеччина, Нідерланди, Грузія, Латвія та 

інші. 

Актуальність цього питання на міжнародному рівні підтверджується 

проведенням: Міжнародного Форуму ООН з питань бізнесу та прав лю-

дини у 2019 році; Міжнародного економічного Форуму 21-24 січня 2020 р. 

в Давосі, де однією з основних тем стала відповідальність бізнесу та під-

писаний Маніфест «Справедлива сплата податків, захист прав людини, 

рівні правила». 

Міжнародний досвід доводить, що діяльність правозахисних органі-

зацій має значний вплив на процес формування відповідального став-

лення бізнесу до прав людини. Так, громадські організації проводять 

аналіз кращих практик відповідального ведення бізнесу, кейсів реальної 

практики порушення бізнесом прав людини та сприяє отриманню допо-

моги з доступу до правосуддя тим, чиї права були порушені бізнесом.  

В Україні роботу над імплементацією Керівних принципів ООН у 

сфері бізнесу та прав людини було розпочато у січні 2019 року Міністер-

ством юстиції, про що офіційно заявлено на сайті Міністерства юстиції 

України. Процес імплементації передбачав проведення Міністерством 

юстиції України спільно з Національним юридичним університетом імені 

Ярослава Мудрого Національне оцінювання базових показників з питань 

бізнесу і прав людини.  

Міжнародний досвід також доводить, що навчання студентів-

правників темі відповідального бізнесу є актуальним та необхідним для 

формування свідомості майбутніх юристів. Адже випускники юридичних 

спеціальностей у своїй професійній діяльності, так чи інакше, будуть 

працювати із представниками бізнес-спільноти, виступаючи у ролі корпо-

ративних юристів, розробляючи документи внутрішнього регламенту, ук-

ладаючи договори та налагоджуючи роботу з контрагентами або у ролі 
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адвокатів, прокурорів чи суддів у корпоративних спорах. Це підтверджу-

ється діючими навчальними курсами у таких навчальних закладах як: 

University of Oslo, University of Bergen, King’s College London та прове-

денням заходів неформальної освіти для студентів, як приклад судові 

дебати з бізнесу і прав людини (Лондон, 2018 рік). Розуміючи актуаль-

ність цього напрямку, Асоціація юридичних клінік України у 2019-2020 

році ініціювала та реалізувала ряд заходів, спрямованих на підвищення 

обізнаності студентів та викладачів юридичних клінік у напрямку впливу 

бізнесу на права людини: національний конкурс юридичного есе за те-

мою «Відповідальний бізнес і права людини», Форум Асоціації «Відпові-

дальний бізнес і права людини». 

Висновки: Враховуючи вже набутий досвід з цієї теми, наступними 

напрями імплементації принципів відповідального бізнесу і прав людини 

в Україні, до яких вона можуть долучитись юридичні клініки: оцінка видів 

підприємницької діяльності, які становлять найвищий ризик порушення 

прав людини в Україні; розробка методичних рекомендацій з проведення 

процедур due diligence (механізми забезпечення належної обачності) для 

представників бізнес-спільноти; запровадження системного навчання 

представників мікро, малого та середнього підприємництва сутності прав 

людини та напрямів впливу бізнесу на них; розробки навчальних програм 

для студентів юридичних та економічних спеціальностей, які в подаль-

шому будуть мати безпосередній вплив на діяльність суб’єктів підприєм-

ництва в Україні. 

Список використаних джерел: 

1. Офіційний сайт ООН. – Електронний ресурс: http://catcut.net/fHPN 

2. Рамочна концепція ООН «Захист, дотримання та засоби правово-

го захисту». - Електронний ресурс: http://catcut.net/iHPN  

https://www.undocs.org/A/HRC/8/5
https://www.undocs.org/A/HRC/8/5
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3. Керівні принципи підприємницької діяльності в аспекті прав люди-

ни. - Електронний ресурс: http://catcut.net/AHPN 

4. Національне оцінювання базових показників з питань бізнесу і 

прав людини. - Електронний ресурс: http://catcut.net/OHPN 

 

УДК 340 

ЮРИДИЧНА КЛІНІКА ЯК ФАКТОР УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВНИЧОЇ 

ОСВІТИ 

Автор: Кучук А.М., д-р юрид. наук, доцент, доцент кафедри права та 

методики викладання правознавства, Сумський державний педа-

гогічний університет ім. А.С. Макаренка, м. Суми 

 

Ще на початку другої половини ХХ століття народи Об’єднаних На-

цій визнали універсальність людських прав, проголосивши як цінності 

людську гідність, демократію, верховенство права і людські права. Це 

обумовило актуальність питання імплементації цих цінностей у націона-

льне законодавство учасників міжнародної взаємодії, яка не зменшилась 

на початку третього тисячоліття. Постійно у звітах різних міжнародних 

організацій (як урядових, так і неурядових) вказується на проблеми за-

безпечення людських прав, демократії, гласності, Freedom on the NET. 

Це зумовлює необхідність зміни державної політики у правничій сфері. 

Державна влада має виходити з визнання людських прав та свого зо-

бов’язання забезпечувати людські права. Важливу роль у процесі удо-

сконалення діяльності держави (в аспекті забезпечення людських прав) 

відіграють громадянське суспільство і незалежні суди. Відтак, будь-яка 

демократична держава, будь-яке громадянське суспільство зацікавлені у 

наявності дієвих правових засобів та інститутів забезпечення людських 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_RU.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_RU.pdf
https://minjust.gov.ua/files/general/2019/07/10/20190710170840-65.pdf
https://minjust.gov.ua/files/general/2019/07/10/20190710170840-65.pdf
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прав, наявності правників, які належним чином виконують свою соціаль-

ну роль. Саме тому важливим питанням будь-якого демократичного сус-

пільства завжди буде правнича освіта, яка дозволяє підготувати правни-

ків, для яких основними цінностями будуть людська гідність та людські 

права. Особливо актуальним це питання є для пострадянських держав, 

які обрали європейський вектор розвитку. Водночас, для них, як і для 

держав, у яких стабільно забезпечується високий рівень людських прав, 

важливою є проблематика окремих засобів удосконалення правничої 

освіти. Окремі аспекти удосконалення правничої освіти завжди перебу-

вають в центрі уваги вчених. 

У цьому контексті слід відзначити, що починаючи з кінця ХХ століття 

актуалізувались дослідження юридичних клінік як засобу удосконалення 

правничої освіти чи інноваційної форми навчання. Це переважно дослі-

дження в таких державах як Польща, Росія, Україна, Сполучені Штати 

Америки. Однак, питання юридичної клініки як засобу розвитку окремих 

здібностй та якостей правника залишається не вирішеним. 

Загальним недоліком існуючих наукових досліджень є акцентування 

уваги на окремих позитивних аспектах функціонування юридичних клінік. 

При цьому залишається поза увагою комплексний, критичний аналіз цьо-

го відносно нового правничого інституту, а також невисвітлення питання 

розвитку таких якостей студентів, як емоційний інтелект та культура по-

ведінки. 

Основними функціями юридичних клінік є освітня та соціальна. Саме 

у межах реалізації цих функцій можливий розвиток емоційного інтелекту 

студентів, який дозволить їм адекватно розуміти власні емоції та психо-

логічний стан клієнта, ефективно використовувати ці знання для 
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розв’язання професійних завдань, запобігання втомі та депресії. Надмір-

на емпатія зі сторони правника може стати чинником прийняття неадек-

ватних рішень. Надання правничої допомоги в межах юридичної клініки 

допомагає формуванню у студентів розуміння права не як приписів зако-

нодавства, а як живого, динамічного явища, що дозволяє студентам 

краще зрозуміти сутність верховенства права. Робота з соціально неза-

хищеними верствами населення сприяє усвідомленню соціальної ролі 

правників, розумінню важливості роботи pro bono. 

Культура поведінки з клієнтами, сприяння утвердженню верховенст-

ва права і людських прав, повага людської гідності, розуміння сутності та 

громадського призначення правничої професії є складовими професійної 

етики правника. 

Розуміння важливості для правничої діяльності наявності у правника 

високого емоційного інтелекту та дотримання професійної етики має ста-

ти орієнтиром для вироблення «дорожньої карти» удосконалення прав-

ничої освіти. 

 

УДК 342.7 

РИЗИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ 

КЛІНІК В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19 

Автор: Менджул М.В., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедри циві-

льного права та процесу, ДВНЗ «Ужгородський національний універси-

тет», м. Ужгород 

 

Не тільки перед Україною, але і іншими державами світу цього року 

виникла нова загроза – пандемія COVID-19, зумовлена новим штамом 

вірусу. В умовах загрози для життя та здоров’я населення урядами пе-
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реважної більшості європейських держав було запроваджено карантин, 

обмежено свободу пересування та запроваджено низку інших заходів. 

Україна не стала винятком і КМУ ще 11 березня 2020 р. постановою № 

211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу 

COVID-19» запровадив карантин на всій території України [1], а 25 бере-

зня було введено режим надзвичайної ситуації [2]. З 22 травня цього ро-

ку в нашій державі запроваджено адаптативний карантин, який варіюєть-

ся у областях із врахуванням стану захворюваності [3]. Загалом, станом 

на 6 липня в Україні 49 043 особи інфіковані, померло 1262 особи [4], а у 

світі за офіційними даними ВООЗ інфікованих випадків 11 327 790 (за 

останню добу – 202 545), померло - 532 340 особи (за останню добу - 

4134) [5]. Враховуючи вказану статистику, пандемія триватиме і найбли-

жчими місяцями. 

В умовах пандемії COVID-19 перед юридичними клініками (далі - 

ЮК) виникли нові загрози, зумовлені насамперед, запровадженим каран-

тином. Зокрема, юридичні клініки як, і інші структурні підрозділи вищих 

навчальних закладів, опинилися в ситуації, коли традиційні види діяль-

ності здійснювати у звичний спосіб стало неможливим і їх необхідно було 

трансформовувати із врахуванням сучасних реалій.  

Чи зміняться традиційні функції юридичних клінік найближчим ча-

сом? Думаю ні, проте вочевидь необхідно змінювати методи роботи ЮК. 

У реєстрі юридичних клінік України станом на 2020 рік 54 юридичні кліні-

ки, що є членами Асоціації юридичних клінік України та 3 ЮК – кандидати 

у члени АЮКУ [6]. Карантин став своєрідним випробуванням для окре-

мих ЮК та юридичного клінічного руху в цілому, і в результаті у певних 

клініках діяльність була призупинена.  

Проте ситуація, що склалася відкрила нові перспективи, у тому числі 

можливість залучити інноваційні технології для навчання студентів, опа-
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нувати нові методи консультування та дистанційної роботи із клієнтами 

(за допомогою телефонного зв’язку, електронної пошти, скайпу тощо), 

звернути увагу на важливість правоосвітнього напряму і здійснювати йо-

го із використанням не тільки сайтів, але і соціальних мереж, розробки 

інфографіки, інформаційних відео-роликів тощо. 

Доволі вдалим на нашу думку стала реалізація Асоціацією юридич-

них клінік України в умовах карантину гранту від Проекту USAID «Транс-

формація фінансового сектору» [7]. Було організовано не тільки консуль-

тування, але і правоосвітні заходи із школярами, студентами з питань 

фінансової грамотності (вебінари проводилися на платформі Zoom), що 

пройшли доволі успішно із позитивними відгуками учасників та залучен-

ням широкої аудиторії в різних містах України.  

На нашу думку, випробування для юридичних клінік України, 

пов’язане із пандемією COVID-19, дозволить ЮК вийти на новий органі-

заційно-діяльнісний рівень, що буде характеризуватися широким засто-

суванням новітніх інформаційних технологій, в підсумку сприятиме прес-

тижності юридичної клініки серед студентів, в громаді та на національ-

ному рівні загалом. Водночас, ЮК необхідно вже у 2020-2021 навчаль-

ному році організовувати навчання для студентів-консультантів, консуль-

тування клієнтів, правоосвітню та іншу діяльність із застосуванням новіт-

ніх інформаційних та дистанційних методів. 

Список використаних джерел: 

1. Постанова КМУ від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобіган-
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https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zapobigannya-poshim110320rennyu-na-

teritoriyi-ukrayini-koronavirusu-covid-19 (дата звернення: 22.06.2020) 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zapobigannya-poshim110320rennyu-na-teritoriyi-ukrayini-koronavirusu-covid-19
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zapobigannya-poshim110320rennyu-na-teritoriyi-ukrayini-koronavirusu-covid-19
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Для того, щоб стати гарним правником, потрібно не тільки вивчати 

право, але й практикуватися. Добре, коли така можливість є у закладі 

вищої освіти, на базі якого створена та функціонує юридична клініка, під 

якою слід розуміти структурний підрозділ закладу вищої освіти, що здійс-

нює практичну підготовку здобувачів вищої освіти, шляхом залучення їх 

до професійної юридичної практичної діяльності та опанування навичок 

представлення інтересів клієнтів, надання кваліфікованої правової до-

помоги тим, хто її потребує.  

До таких навичок відноситься вміння зібрати необхідну інформацію, 

аналізувати її, проводити правові дослідження й складати юридичні до-

кументи, надавати консультації клієнтам, вести переговори, альтернати-

вно вирішувати суперечки й брати участь у судовому процесі. Але із всіх 

вище перерахованих навичок для юриста найголовнішою є отримання 

інформації по справі. Оскільки інформація – це той матеріал, та основа, з 

яким буде працювати юрист і від того, наскільки повною вона буде, за-

лежить правильність вирішення справи. Разом з тим інформація по 

справі не існує в готовому вигляді. Дуже часто для отримання повної ін-

формації по справі її потрібно довго шукати, витрачаючи на це свій час і 

зусилля. Проте все це буде витрачено не даремно, якщо правильно ор-

ганізувати свою роботу над справою з самого початку [1, c. 180]. 
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Інтерв’ювання клієнта – це бесіда (співбесіда) студента (курсанта) -

консультанта з клієнтом з метою з’ясування обставин його проблеми, а 

також отримання інформації про самого клієнта, в тому числі його особу 

та психологічний стан [2]. 

Достатньо часто, отримавши диплом юриста, правник має теоретич-

ні знання, але йому бракує навичок спілкування з клієнтом, а саме перша 

зустріч, в більшості випадків, обумовлює всю подальшу роботу з клієн-

том та у справі, оскільки від інтерв’ювання, від того, наскільки ефектив-

ним воно буде, суттєво залежить надання якісної правової допомоги. 

До зустрічі з клієнтом, на якій, зазвичай, відбувається інтерв’ювання, 

необхідно готуватися. Слід приділити увагу зовнішньому вигляду та міс-

цю, де буде відбуватися бесіда.  

При інтерв’юванні потрібно дотримуватися певних правил, а саме:  

- встановити контакт з клієнтом (зустріти, провести, запропонувати 

води); 

- постійно нагадувати клієнту, що його слухають; 

- пам’ятати, що не буває двох однакових клієнтів і ситуацій; 

- робити короткі зауваження щодо почутого; 

- повторювати сказану людиною фразу, аби показати, що розуміє те, 

що вона говорить; 

- створити всі необхідні умови, щоб клієнт подолав замкненість, не-

рішучість, сором’язливість;  

- впевнити клієнта в конфіденційності отриманої інформації, необ-

хідності надання всієї інформації по справі незалежно від її характеру; 

- по можливості дивитися клієнту в очі (не в телефон); спостерігати 

за клієнтом; 

- не покладатися на пам'ять, усе записувати; 

- з’ясувати бажане вирішення проблеми для клієнта; 
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- підвести підсумки, запланувати наступні зустрічі. 

При цьому варто чітко розмежовувати діяльність юриста, пов’язану 

із проведенням співбесіди (інтерв’юванням), і консультування, під яким 

розуміють юридичну допомогу клієнтові у виборі задовольняючих його 

способів рішення проблеми законними засобами. 

Отже, етап інтерв’ювання є важливим у роботі юриста. Правник, 

який опанував зазначену процедуру з початку та до кінця буде мати до-

віру до себе та впевненість в ньому як в професіоналі. Від успішного 

проведення інтерв’ю залежить правильне вирішення справи, якісна пра-

вова допомога і, як результат, задоволений клієнт. 
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Розвиток правової системи у світі завжди базувався на поняттях за-

хисту людини, її особистості та гідності, її прав та свобод. Саме тому іс-

нуюча система захисту прав людини включає в собі найрізноманітніші 

елементи та інститути. Серед них виділяється право особи на безоплат-

ну допомогу. 

Міжнародно-правові стандарти забезпечення права особи на право-

ву допомогу закріплені у Загальній декларації прав людини, прийнятій 10 

грудня 1948 р. Генеральною Асамблеєю ООН, Міжнародному пакті про 

громадянські і політичні права, прийнятому 6 грудня 1966 р. Генераль-

ною Асамблеєю ООН, Конвенції про захист прав людини і основополож-

них свобод, прийнятій 11 квітня 1950 р. Радою Європи та інших міжнаро-

дно-правових актах 1. 

Ми ознайомилися з іноземним досвідом і дізналися, що у Грузії, Мо-

лдавії та Латвії на законодавчому рівні прийнято відповідні закони і ство-

рено систему безоплатної правової допомоги.  

Важливим моментом є те, що в зазначених країнах діє система спе-

ціалізованих органів, які займаються виключно наданням правової допо-

моги на безоплатній основі.  Безоплатна правова допомога (далі – БПД) 

надається як у кримінальних справах, так і у цивільних та адміністратив-

них. Тільки у Молдавії система БПД поділяється на первинну та вторинну 

правовому допомогу, де суб’єктами надання є не тільки професійні адво-

кати, а і юристи pro bono. У Грузії та Латвії поділу на первинну і вторинну 

допомогу немає, хоча у Грузії юридична консультація виокремлена і на-

дається всім категоріям населення 1. 

У Німеччині інститут БПД регулюється законом «Про правову допо-

могу та представництво для осіб з низьким рівнем доходу» від 1980 року 

3. Даний закон регулює надання правової допомоги, як вторинної, так і 

первинної, але виключно у цивільних та адміністративних справах. Рі-
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шення про можливість отримання даного виду допомоги розглядають мі-

сцеві та районні суди, а при необхідності дають направлення до практи-

куючого адвоката, де з людини стягується символічна сума у розмірі 10-

15 євро. Звертаємо вашу увагу, що правову допомогу у кримінальному 

процесі теж надає: уряд Німеччини фінансує витрати на захисника, але у 

чітко визначених законом випадках, наприклад у випадку коли обвинува-

ченому пред’явлено звинувачення у вигляді позбавлені волі понад 1 рік. 

Щодо Італії, ми вимушені визнати, що законодавче регулювання на-

дання правової допомоги є застарілим, і не відповідає конституційним 

положенням Італії, відповідно до яких кожному гарантується захист прав 

та законних інтересів. Звертаємо вашу увагу, що в країні немає системи 

органів, компетенція яких полягає у наданні безоплатної правової допо-

моги [3]. Безоплатну первинну правову допомогу в Італії надають прива-

тні установи, які утворились із практикуючих юристів-добровольців, та які 

не отримують жодної підтримки з боку держави. Щодо вторинної право-

вої допомоги у кримінальному процесі – то витрати на захисника компен-

суються державою тільки за відповідним рішенням суду. Таким чином, 

клопоти щодо БПД впали на плечі громадян, а не держави. 

Оновленою системою БПД може похвалитися Польща. Реформу-

вання застарілої системи почалось з прийняття відповідного закону «Про 

безкоштовну правову допомогу та освіту» у 2016 році. 3. Даний акт ре-

гулює діяльність системи органів та порядок надання вторинної та пер-

винної правової допомоги. Центральним органом є Рада безоплатної 

правової допомоги та правової освіти. Акцентуємо на тому, що по всій 

території Польщі створилося 1525 пунктів доступу населення до безо-

платної правової допомоги. В пунктах доступу працюють юристи, які є у 

кожному державному муніципальному органі, та які надають консультації 

чітко визначеними у законі категоріям громадян. А вторинну правову до-
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помогу надають лише у кримінальному процесі та у судових спорах по 

оскарженню дій органів влади. 

Ми можемо сказати, що модель надання безоплатної правової до-

помоги у Великобританії характеризується тим, що адвокати надають 

допомогу на контрактній основі 4. Тобто, певний уповноважений орган 

укладає договір з приватними юридичними компаніями щодо надання 

ними послуг тими адвокатами, які можуть виступати захисниками для 

малозабезпечених громадян. Самі ж юридичні компанії отримують за це 

певні грошові виплати. Відмітимо, плюсом цієї системи є те, що якість 

послуг, яку і надають такі адвокати буде значно вищою, адже вони мате-

ріально зацікавлені в даному випадку як для себе особисто, так і для всі-

єї фірми. Проте, ця модель, порівняно з попередньою, є більш витрат-

ною, адже приватна юридична фірма, яка укладає договір про надання 

таких послуг, зацікавлена в отриманні гідної оплати, тому суми виплат за 

такими угодами будуть значними, а це в свою чергу означає, що місце-

вим державним органам потрібно буде додатково шукати кошти 4. 

Інша модель безоплатної правової допомоги передбачає участь ад-

воката у ролі громадського захисника. Така модель запроваджена у Лит-

ві, Шотландії, Франції та Південній Африці 4. Вона передбачає надання 

правової допомоги на базі спеціально створених відповідним державним 

органом установ. В таких установах на постійній основі працюють висо-

кокваліфіковані адвокати. 3 фінансової точки зору це найбільш вигідна 

модель існування безоплатної правової допомоги, адже адвокати нада-

ють правові послуги за відповідну фіксовану заробітну плату, з іншого 

боку – надмірна завантаженість адвокатів не робить цей вид діяльності 

надто популярним серед адвокатів, тому бажаючих працювати на такій 

посаді з кожним роком стає все менше 4. 
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Отже, зроблений нами аналіз даного інституту дає змогу сказати, що 

БПД є ефективною структурною частиною системи захисту прав людини. 

Проте ступінь результативності напряму залежить від законодавчого за-

кріплення БПД та встановлення її фінансової частини.  Правильне спів-

відношення цих факторів надасть максимальну дієвість безкоштовної 

правової допомоги. 
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Визнання пріоритету людини, її юридична захищеність вважаються 

здобутками країн з розвиненою демократією та фундаментальними цін-

ностями, визначальними ознаками правової держави, на підставі яких 

остання відрізняється від організації політичної влади, заснованої на ін-

ших критеріях, зокрема на законі, який в умовах авторитарного режиму 

може бути несправедливим.  

У зв’язку з тим, що історія юридичного клініцизму і безоплатної пра-

вової допомоги розпочалася в країнах правової системи англо-

американського типу, в межах даної статті було зроблено спробу про-

аналізувати досвід, особливості зародження та функціонування зарубіж-

них юридичних клінік. 

Юридична клініка — це допомога юридичної школи або програма 

надання послуг різним клієнтам і часто практичного-правового досвіду 

для студентів юридичних вузів. Клініками зазвичай керують професори-

клініки. Юридичні клініки, як правило, працюють безоплатно в певній га-

лузі, надаючи безкоштовні юридичні послуги клієнтам. Що цікаво, у бага-

тьох зарубіжних юридичних клініках є правила «студентської практики», 

які дозволяють студентам-кліцінистам з’являтися та сперечатися в суді.  

Юридична клініка зазвичай має дві головні цілі: 



 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ -  2020 

ХІІ  МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

252 

 

Навчальна мета — працюючи у юридичній клініці, студент має мож-

ливість застосувати отримані теоретичні знання на практиці без відриву 

від навчання. 

Соціальна мета — надання безоплатної юридичної допомоги та 

правової інформації малозабезпеченим верствам населення. Юридична 

клініка дозволяє цим особам, що дуже часто не знають про свої права, 

отримати доступ до правових послуг [1]. 

Однією з перших в США під девізом «Зробити мрії справедливості 

реальністю» була створена Чиказька юридична клініка як неурядова ор-

ганізація адвокатами та партнерами юридичних фірм міста Чикаго. За 

період свого існування ця клініка надала правову допомогу понад 230 

тис. клієнтів. 

Наразі клініка працює за кількома різними програмами (варіантами) 

надання правових послуг, зокрема: 

Прямий сервіс. Клініка надає правову допомогу в загальних галузях 

права (земельне право, цивільне право, питання опікунства тощо); 

Програми Pro Bono. Клініка направляє клієнтів, які не мають змоги 

оплатити правові послуги, до адвокатів клініки, які надають правову до-

помогу безоплатно; 

Програма боротьби з домашнім насильством. Допомога жертвам 

домашнього насильства надається безоплатно; 

Семінарські програми. Клініка проводить безкоштовні правові семі-

нари для населення, а також проводить на телебаченні шоу; 

Імміграційна програма. Через Пілсенський офіс надається правова 

допомога з питань імміграції; 

Проведення виїзних засідань для консультування людей у бідних 

районах та ін. 
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Чиказька юридична клініка спеціалізується у більшості галузей пра-

ва, реалізує дуже багато різнопланових, цікавих і потрібних програм. Ба-

гато з її ініціатив можна впровадити і в практику діяльності юридичних 

клінік України.  

Робота в клініці дозволяє студентам серйозно впливати на долі кліє-

нтів, які часто потребують правової допомоги з життєво важливих пи-

тань. У той же час робота в клініці дозволяє студентам отримати специ-

фічний, а можливо, й унікальний досвід, який вони набувають у рамках 

навчальної програми [2]. 

У провінції Британська Колумбія (Канада) планують визнати юриди-

чну допомогу незаможним верствам населення послугою першої необ-

хідності. Для реалізації наміру  було збільшено державне фінансування 

цієї сфери. Досвід діяльності цієї клініки по наданню правової допомоги 

аналізують і вивчають, перш за все, тому, що це була перша фінансова-

на урядом програма правової допомоги.  

Ця програма містить три цільові частини:  

надання послуг з правової допомоги особам, які не можуть їх отри-

мати в інший спосіб;  

проведення дослідження, забезпечення інформацією, надання ре-

комендацій, залучення до програм правової допомоги та правової рефо-

рми в провінції Нова Шотландія;  

набуття студентами юридичного факультету університету Далхаузі, 

які беруть участь у цій програмі, навчального досвіду з вирішення право-

вих проблем. 

Клініка надає послуги з традиційних правових галузей таких як – сі-

мейне та кримінальне право, та з нетрадиційних – благодійність, емігра-

ція, оренда, державне житло та пенсійне забезпечення. 
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Щодо фінансування клініки, то воно з моменту заснування здійсню-

валося з кількох джерел. Спочатку клініка фінансувалася за рахунок 

державного гранту Федерального департаменту здоров’я та соціального 

забезпечення. Нині клініка функціонує за допомогою бюджету, який ста-

новить близько  450 тис. доларів на рік. Приблизно 160 тис. доларів на-

дає правовий коледж Далхаузі, 230 тис. надає уряд Нової Шотландії 

(Комісія з правової допомоги Нової Шотландії). Приблизно 48 тис. дола-

рів надходить від Правової фундації Нової Шотландії, і менші суми Кліні-

ка отримує завдяки індивідуальним пожертвам і благодійним заходам [3]. 

У Великобританії розвиток юридичної клінічної освіти відбувався 

значно повільніше, аніж в США чи Канаді. На момент повного розвитку 

юридичної допомоги в ВНЗ США та Канади, у Великобританії лише 13 % 

університетів мали юридичні клініки. 

Школа права Кардіффа стала першою, хто впровадив юридичну клі-

ніку в навчальний процес. Згодом ця ідея набула значного поширення та 

зацікавила й інші ЗВО. Як наслідок, була створена Організація Клінічної 

юридичної освіти, яка об’єднала клінічну ініціативу й поширювала пози-

тивний досвід юридичного клініцизму. Наразі клініка тісно співпрацює з 

двома адвокатами, які забезпечують контроль за якістю правових послуг. 

З часу заснування юридична клініка отримала значний успіх. Клініка 

має фінансову підтримку від самого університету, Асоціації випускників, 

клініка отримала грант від Університетського фонду обміну знаннями, а 

також її підтримують відомі та успішні юридичні фірми.  

Основними правовими послугами, які надає юридична клініка, є на-

дання правових порад та консультацій, підготовка письмових звернень, 

ведення переговорів, представництво в суді. Правова допомога надаєть-

ся з різних галузей права, зокрема податкового права, трудового права, 

прав споживачів тощо. 
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Клініка не займається сімейними суперечками, особливо тими, які 

стосуються спорів за участю дітей, оскільки вважає, що у таких справах 

потрібен професійний юридичний супровід. Клініка також не надає пра-

вову допомогу тим, хто є фахівцем у галузі права, хто в змозі скориста-

тися послугами адвоката, а також якщо питання потребує спеціалізова-

ної правової допомоги. Однак навіть якщо з тих чи інших причин консу-

льтанти юридичної клініки не можуть надати правову допомогу, вони 

завжди порадять, до кого можна звернутися і навіть посприяють зустрічі.  

Правові консультації не надаються на першій зустрічі з клієнтами, 

оскільки підготовка відповіді потребує певного часу, перевірки та підтве-

рдження правильності обраного студентом варіанту вирішення спору чи 

проблеми від професійних юристів. [4] 

Отже, на теперішній час усі існуючі зарубіжні юридичні клініки є уні-

кальними у своєму роді та неподібними до інших клінік за багатьма фак-

торами. Більше того, навіть в рамках одного вищого навчального закла-

ду існуючі при відокремлених структурних підрозділах юридичні клініки 

можуть значно відрізнятися одна від одної за порядком створення, дже-

релами підтримання діяльності, організацією внутрішніх відносин, струк-

турою тощо. 
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України 

 

Однією із проблем якісної підготовки майбутніх юристів в Україні є 

питання низького рівня практичної підготовки, що зумовлено відсутністю 

або недостатністю практичної складової у більшості освітніх програм під-

готовки правників. Дана проблема вирішується через поєднання навчан-

ня здобувачів вищої юридичної освіти з діяльністю у юридичних клініках. 

Студенти-консультанти юридичних клінік здобувають навички прак-

тичної роботи через спілкуванн з клієнтами та вирішення конкретних 

справ. Однак в Україні не проводилося жодного аналізу щодо того, а хто 

ж є клієнтом юридичної клініки? При цьому у сучасних реаліях лише зна-

ючи свого клієнта, розуміючи його потреби і передбачаючи його потен-

ційні бажання, можна створити продукт чи послугу, які будуть приносити 

користь і слугувати елементом постійного перспективного розвитку юри-

ста. 

Поняття клієнтоорієнтованого підходу виникло у ХХ ст. в області ма-

ркетингу. Ряд видатних фахівців в області менеджменту, успішних прак-

тиків і авторів книг, таких, як Г.Хемел, С.Кові, К. Сьюелл, Д.Мітчелл, 

https://law.uky.edu/academics/legal-clinic
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Д.Пінк, Р.Сісодіа та ін., відзначають, що клієнтоорієнтований підхід – 

єдиний для організації спосіб вижити і досягти успіху в сучасних економі-

чних умовах. 

Клієнтоорієнтованість визначається як набір переконань, які став-

лять інтереси споживачів на перше місце, не виключаючи інтереси влас-

ників компанії, менеджерів і працівників, для розвитку прибуткової ком-

панії в довгостроковій перспективі. 

Ж.-Ж. Ламбен трактує клієнтоорієнтований підхід як «вивчення пот-

реб споживачів, створення для них цінностей і розвиток навичок перед-

бачати нові купівельні проблеми» [1]. 

Американська асоціація маркетингу визначає клієнтоорієнтованість 

як самостійне поняття, а саме «підхід до продажу, в якому потреби та ін-

тереси клієнта мають першочергове значення» [2]. 

Отже у найбільш широкому значенні клієнтоорієнтований підхід – це 

стратегічний підхід до розвитку організації, що забезпечує підвищення її 

конкурентоспроможності та зростання прибутковості, що припускає мобі-

лізацію всіх її ресурсів на виявлення, залучення клієнтів та утримання 

найбільш прибуткових з них за рахунок підвищення якості обслуговуван-

ня клієнтів і задоволення їх потреб [3].  

На сьогодні застосування клієнтоорієнтованого підходу є розумним і 

необхідним. При цьому дане твердження стосується не лише бізнесу, а й 

некомерційних організацій. Говорячи про юридичні клініки, студенти по-

винні ставитися до громадян як до клієнтів, які розраховують на отри-

мання максимально якісних послуг. 

Щоб визначити умови, необхідні для розвитку клієнтоорієнтованості, 

і фактори, що впливають на клієнтоорієнтованість в практиці юридичної 

клініки, представляється можливим співвіднести моделі, що існують в 

комерційному секторі, з публічним сектором. 
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На основі базових умов, необхідних для розвитку клієнтоорієнтова-

ності в комерційному секторі можна запропонувати відповідні  умови й 

для юридичних клінік: 

 усвідомлення керівництвом необхідності клієнтоорієнтованого під-

ходу та якісного обслуговування; 

 достатнє матеріально-технічне забезпечення; 

 проведення моніторингу задоволеності клієнтів; 

 навчання персоналу клієнтоорієнтованості; 

 особистісна установка кожного співробітника має на клієнтоорієн-

тованість і розуміння впливу якості роботи на клієнтське сприйняття. 

Серед факторів, що впливають на клієнтоорієнтованість юридичних 

клінік, можна виділити: 

 технічні навички: знання, навички та досвід (кваліфікація); 

 соціальні навички: ввічливість, увага, доброзичливість, клієнтооріє-

нтованість як особистісна установка і т. д. 

 мотивація: матеріальне стимулювання, нематеріальне заохочення, 

повага з боку населення. 

Як було зазначено вище, однією з умов розвитку клієнтоорієнтова-

ності є системний моніторинг (оцінка) якості послуг, що надаються  

Найбільш поширеною методикою оцінки якості послуг в комерційно-

му секторі є модель SЕRVQUАL, в основі якої лежить твердження, що як-

ість – це зіставлення очікувань клієнта з рівнем наданої послуги. 

При використанні моделі «SERVQUAL» в розрахунок беруться п'ять 

основних параметрів, з яких складається «ідеальний сервіс»: 

 Tangibles (Фізичний стан). 

 Reliability (Надійність). 

 Responsiveness (Чуйність). 
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 Assurance (Впевненість). 

 Empathy (Емпатія). 

Отже можна розглядати якість послуг з наступних точок зору: 

 як ступінь задоволення очікувань споживачів; 

 як ступінь дотримання запропонованих вимог; 

 як сукупність характеристик, за допомогою яких послуга буде відпо-

відати потребам споживача. 

Принципи клієнтоорієнтованості 

1. Турбота про клієнта. Відкритість до проблем і бажань людини, яка 

звертається в юридичну клініку за допомогою. 

2. Розуміння клієнта. Для створення позитивних емоцій потрібно ре-

тельно аналізувати аудиторію, сегментувати і надавати індивідуальні 

пропозиції.  

3. Мотивовані співробітники. Персонал – це внутрішній клієнт юри-

дичної клініки і те, як організована робота в середині, відображається на 

роботі із зовнішніми клієнтами. Тому важливо звертати увагу на внутріш-

ню клієнтоорієнтованість – ту, що спрямована на студентів юридичної 

клініки. Їм необхідно розуміти цінність юридичної клініки, бути включени-

ми в її культуру та місію. Для цього в юридичній клініці повинен бути 

створений «клімат», в якому співробітники відчувають свою цінність і ро-

зуміють, що працюють заради клієнтів.  

Також слід зауважити, що ефективне задоволення потреб клієнтів 

можливе не тільки за рахунок їх ідентифікації, а перш за все шляхом 

встановлення і розвитку партнерських відносин і в середині мережі юри-

дичних клінік, і з основними стейкхолдерами. Саме прагнення розпізнати 

та задовольнити потребу є вирішальним чинником у встановленні внут-

рішніх та зовнішніх партнерських відносин Асоціації юридичних клінік.  
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УДК  34.09 

ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ ПІД ЧАС 

КАРАНТИНУ 

Автор: Шкарнега О.С., канд. юрид. наук, доцент кафедри морського та 

господарського права, Національний університету кораблебудування 

імені адмірала Макарова, м. Миколаїв 

 

Коли увесь Світ зупинився на час карантину COVID-19, то система 

вищої освіти постала перед рядом викликів. Відповідальність за прове-
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дення якісної роботи із студентами лягла на плечі викладачів ВЗО. Не 

всі, звичайно, були готові до опанування та втілення нових техноло-

гій/інструментів у свою роботу. Були й такі, що у страху від того захова-

лися у свої мушлі «власного комфорту», які сформувалися на протязі 

всього часу викладання у виші. 

Організація роботи студентів-клініцистів до карантину не була лег-

кою чи простою, як здається з першого погляду. Бо студенти, а особливо 

клініцисти, потребують постійної мотивації та нагляду задля виконання 

ними своїх функцій у Юридичній клініці університету. Карантин в Україні 

частково припав на весняний семестр 2020 року. Деякі клініцисти встигли 

провести консультації, особисто спілкуючись з відвідувачами, але під час 

карантину постав вибір: припинити роботу клініки чи організувати диста-

нційну роботу. Яке було прийняте рішення для Юридичної клініки НУК, 

не складно зрозуміти. Для ефективної роботи клініки було застосовано 

наступні заходи: 

 ведення юридичного блогу; 

 консультації онлайн; 

 проведення правопросвітніх вебінарів; 

 проведення клінічного онлайн навчання; 

 щотижневі збори онлайн. 

Ведення юридичного блогу. В рамках заданого заходу, клініцисти 

готували стислі статті з юридичної тематики, які публікувалися у всіх со-

ціальних мережах. Ситуаційні теми пропонувалися куратором або могли 

дублюватися за реальними справами клініцистів. Як показала практика, 

такий метод стимулює клініцистів до роботи, але без відповідного нагля-

ду з чіткими дедлайнами та в умовах карантину – складно. 

Консультації онлайн. Мається на увазі спілкування з відвідувачем 

Юридичної клініки по телефону, по e-mail. Відповідно, консультації усні 
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та письмові. Під час карантину декілька звернень було. Такий метод – є 

дещо стресовим для клініцистів (спілкування по телефону) і потребує 

набору шаблонів питань-відповідей з форматом діалогу. 

Проведення правопросвітніх вебінарів. Клініцисти мають можли-

вість провести правопросвітне заняття у форматі вебінару. Звісно, це не 

інтерактивне заняття, але є чудовою альтернативною, в якості дистан-

ційного формату.   

Проведення клінічного онлайн навчання. Робота в клініці – це не 

тільки практика юридична, а і навчання основним навичкам сучасного 

юриста. Тематика таких занять може бути різною, але обов’язково стосу-

ватися soft skills. Під час карантину, це звісно вебінари у Zoom. 

Щотижневі збори онлайн. Останній захід проходить у вигляді он-

лайн конференції із залученням усіх клініцистів, де йде обговорення по 

завчасно заданим питанням. Під час карантину це: обговорення справ 

відвідувачів, звітність, плани роботи на наступний тиждень та інші. 

Підтримувати спілкування з клініцистами звичайно потрібно, адже 

повне зупинення роботи Юридичної клініки буде крахом всього того, що 

було зроблено до карантину. Ми, викладачі-куратори, маємо не боятися 

нових викликів та не витрачати дарма час. Навіть карантин не має стати 

перепоною на шляху студента-клініциста у його становленні в якості 

юриста. Необхідно згадати про такий, вже відомий, «Проект Концепції 

розвитку юридичної освіти МОН», який для забезпечення якості підготов-

ки правників передбачає «поєднання навчання здобувачів вищої юриди-

чної освіти з діяльністю у юридичних клініках» [1] і ніякий карантин не 

має цьому заважати чи гальмувати. 
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НАКОПИТЕЛЬНАЯ ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА: 

ОПЫТ НИДЕРЛАНДОВ 

Автор: Минов О.П., магистр юридических наук, ст. преподаватель, 

Гомельский филиал «Международный университет «МИТСО» 

 

В Республике Беларусь действует солидарная (государственная 

распределительная) пенсионная система. Все работающие и нанимате-

ли отчисляют в ФСЗН определенные взносы (взнос для самих работни-

ков составляет 1% от зарплаты), а из доходов ФСЗН выплачиваются 

государственные пенсии, пособия и иные трансферты (выплаты) бело-

русам. 

Действующая пенсионная система морально устарела и требует 

полного реформирования. Вопрос о том, какая пенсионная система 

предпочтительна для нашей страны остается открытым.  

Для примера рассмотрим пенсионную систему Нидерландов. 

Согласно отчету голландской ассоциации отраслевых пенсионных 

фондов (VB) и Голландской ассоциации корпоративных пенсионных 

фондов (OPF) пенсионная система Нидерландов построена на трех ос-

новных уровнях [1]. 

Первый уровень представлен государственной пенсией с фиксиро-

ванными выплатами (flatrate) (AOW), уровень которой связан с установ-

ленным законом минимальным уровнем заработной платы. Единый раз-

мер пенсии или выплата, основанная на трудовом стаже или периоде 

проживания в стране; не зависит от размера заработной платы. AOW 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/koncepciya-vdoskonalennya-pravnichoyi-yuridichnoyi-osviti-dlya-fahovoyi-pidgotovki-pravnika
https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/koncepciya-vdoskonalennya-pravnichoyi-yuridichnoyi-osviti-dlya-fahovoyi-pidgotovki-pravnika
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финансируется за счет налога на заработную плату, а также из средств 

государственного бюджета. Пенсии первого уровня построены по прави-

лу «солидарности поколений» (pay-as-you-go) – все средства, получен-

ные за счет налогов от работающих граждан, идут на выплату текущих 

пенсий. 

Второй уровень пенсионной системы Нидерландов – это коллек-

тивные пенсионные схемы, управляемые пенсионными фондами или 

страховыми компаниями. Пенсионные фонды законодательно и финан-

сово независимы от компаний, и управляют большинством пенсионных 

средств. Пенсии второго уровня составляются из взносов участников 

пенсионной схемы, выплаченных в прошлом, и доходов от инвестирова-

ния этих взносов. Пенсионные фонды (ПФ) в Нидерландах трех видов: 

– отраслевые ПФ (для всего сектора, например, для госслужащих, 

строительной отрасли, гостиничного и ресторанного бизнеса, ритейла); 

– корпоративные ПФ (для одной компании или корпорации); 

– ПФ для независимых специалистов (врачи-специалисты, данти-

сты) [2]. 

В Нидерландах по закону членство в пенсионном фонде не явля-

ется обязательным. Однако, на конец 2019 г. более 85% сотрудников 

были обеспечены профессиональными пенсионными планами. 

Особенности каждой пенсионной схемы определяются работода-

телями и работниками, и это имеет место как для корпоративных, так и 

для отраслевых пенсионных фондов. Политика определяется попечи-

тельским советом фонда. По закону попечительский совет состоит из 

представителей работодателей и работников в равном соотношении. В 

корпоративном пенсионном фонде некоторые ушедшие на пенсию чле-

ны могут быть представителями от работников в совете [2]. 
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Третий уровень пенсионной системы Нидерландов формируется из 

индивидуальных пенсионных схем (планов). Они в основном использу-

ются самостоятельно занятыми или работниками в секторах без коллек-

тивного пенсионного обеспечения. Любой желающий может приобрести 

пенсионный план третьего уровня, который бы удовлетворял его/ее тре-

бованиям. В этом случае можно накопить дополнительную пенсию, 

пользуясь налоговыми льготами. 

Однако обязательная пенсионная система имеет и свои недостат-

ки. Недостатками обязательной системы признаются следующие: 

– основным ограничением успешного функционирования системы, 

построенной на обязательном охвате граждан, является привлечение 

лишь официально работающих граждан, не вовлеченными оказываются 

работающие неофициально, а также экономически неактивное населе-

ние; 

– обязательные пенсионные планы (схемы) могут восприниматься 

как очередной налог, что может снижать мотивацию к труду; 

– обязательное вовлечение может оцениваться некоторыми кате-

гориями населения как избыточное, к примеру, работники с низким 

уровнем дохода могут получать с их точки зрения государственные пен-

сии, достаточные для компенсации частичной потери трудоспособности. 

Пенсионная система Нидерландов считается одной из лучших как 

в Европе, так и в мире, однако, «копировать» ее не стоит. Необходимо 

провести комплексное исследование с возможной адаптацией наиболее 

подходящих Республике Беларусь положений. 
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