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У зв’язку з відсутністю чіткого розуміння інформації як наукової категорії, 
у правовій науці не склалося єдиної думки щодо визначення поняття інформації як об’єкта 
правовідносин тому дослідження цієї проблематики є актуальним. Як свідчать історичні 
джерела зі стародавніх часів, інформація, як об'єкт суспільних відносин, серед різних 
народів найбільшого усвідомлення набула на рівні особистого, сімейного, економічного, 
політичного та військового життя, через інституцію таємниці, конфіденційності, 
секретності (секрету). 

У юридичній літературі висвітлюється, хоча і недостатньо, проблема ознак, 
властивих інформації взагалі як явищу, і їх юридичного значення. Окремі аспекти 
використання інформації в цивільному обігу та її захисту розроблялися в працях таких 
науковців, як І. Л. Бачило, Н. П. Ващекін, А. Г. Дідук, В. А. Копилов, Б. А. Кормич, 
О. В. Кохановська, О. В. Коломієц, О. О. Кулініч, А. І. Марущак, В. П. Паліюк, 
Є. В. Петров, Л. В. Туманова, І. І. Саліхов, А. А. Снитніков, А. А. Фатьянов, 
В. С. Цимбалюк, Є. О. Харитонов та ін. 

Будучи найважливішою складовою суспільного буття, інформація не може 
перебувати поза правовою дійсністю. Співвідношення права і інформації як двох явищ 
соціального буття виражається в наступному. З одного боку, право як створювана 
і забезпечена державою система правових норм, що регулюють суспільні відносини, по суті 
своїй є нормативно-правовою інформацією, тобто різновидом інформації [1, с. 30]. 
З іншого боку, інформацію можна розглядати як благо, із приводу якого формуються 
суспільні відносини, урегульовані нормами права – правовідносини. Тобто інформацію, 
у цілому, припустимо розглядати як об’єкт правових відносин [2, с. 26]. 

О. О. Кохановська зазначає, що «у науці цивільного права склалося щонайменше два 
основні напрями: концепція розуміння інформації як нематеріального блага і неопро-
прієтарна концепція права власності на інформацію. Основною проблемою є те, що в разі 
закріплення інформації на матеріальному носієві мова може йти про два об’єкти – 
нематеріальну за своєю суттю інформацію і матеріальний носій. Причому останній повною 
мірою відповідає нормам майнового права, що робить привабливим розширення такого 
правового режиму й на комплексний об’єкт – матеріальний носій із закріпленою на ньому 
інформацією» [3, с. 105–106]. 
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З метою визначення інформації як об’єкта цивільних правовідносин Петров Є. В. 
окремо виділяє такі основні властивості інформації: а) нематеріальність; б) інваріантність 
по відношенню до носіїв – та сама інформація може бути записана різними знаковими 
системами, ці знакові системи можуть використовувати різні фізичні носії для запису;  
в) розмноження – інформація, на відміну від речовини та енергії має здатність до 
розповсюдження; г) здатність бути реалізованою – має тенденції матеріалізації, тобто може 
бути використаною, стати товаром та послугою на ринку [4, с. 8].  

На думку О. О. Кохановської «інформація як об’єкт цивільного права, не підпадає 
під зазначені їх види і не може бути сприйнята фізичною особою як матеріальне або 
нематеріальне благо. У цьому відмінність інформації від матеріальних об’єктів цивільних 
прав, до яких, наприклад, не належать космічні тіла, планети тощо. З цього погляду 
інформація, що розуміється як така, що не може бути пізнана, неусвідомлювана людиною 
як їй належна, усе одно може бути зафіксована на матеріальному носієві або 
усвідомлюватися як благо; і тим самим підпадатиме під об’єкт цивільно-правового 
регулювання. Марна, з погляду розвитку знання людства, інформація також не знижує її 
значення як об’єкта правовідносин» [3, с. 106]. 

Отже, питання співвідношення інформації і речей безпосередньо пов’язана  
з проблемою співвідношення права на інформацію і права власності на матеріальний носій 
інформації.  

Широке розуміння речі, дозволяє нам розглядати інформацію як одну зі складових 
поняття «річ». Відсутність при розгляді речі як правової категорії таких ознак, як тілесне 
володіння і цільове призначення, дає можливість при різних світоглядних позиціях 
аналізувати інформацію як річ. Однак питання про місце останньої в системі об’єктів 
цивільних прав і об’єктів права власності залишається невирішеним. 

Інформація, з погляду її віднесення до об’єктів цивільного права повинна мати  
у першу чергу економічну цінність, наприклад, стосовно комерційної і службової таємниці, 
або мати особисту цінність (інтимного характеру), коли мова йде про особисту і сімейну 
таємницю, частково про банківську таємницю і таємницю страхування. Віднесення 
інформації до загальнодоступної не виключає застосування до неї різних заходів захисту. 
Захист відкритої інформації існував завжди і проводився шляхом реєстрації її носіїв, обліку 
їхнього руху і місцезнаходження, створення безпечних умов збереження. І ніяких 
суперечностей між відкритістю, загальнодоступністю такої інформації і необхідністю її 
захисту не існує [5, с. 5]. Однак такий захист виводиться за рамки норм цивільного 
законодавства. Адже вся інформація, яка циркулює в суспільстві, умовно може бути 
підрозділена на два види: загальнодоступну інформацію і інформацію з обмеженим 
доступом. Остання й містить усе різноманіття закріплених у законодавстві видів таємниць, 
у тому числі інституту таємниці в цивільному праві, тому загальнодоступна інформація  
і її регулювання виводяться за рамки розглянутих питань. 

Визнаючи інформацію об’єктом нематеріальним, неможливо визнати інформацію 
річчю з усіма правовими наслідками, що випливають. При цьому основоположним  
є розуміння речі як об’єкта цивільних правовідносин, споживча вартість і інтерес до 



ІМПЕРАТИВИ РОЗВИТКУ ПРАВА ТА ДЕРЖАВИ        ІV (ХV) ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

5 

присвоєння якого визначаються в першу чергу його матеріальністю і тілесністю 
(просторовою визначеністю) [6, с. 5]. 

Для інформації як складного соціального явища дійсно характерний тісний, навіть 
нерозривний зв’язок з матеріальним носієм. Будучи предметом соціальних (у т. ч. право-
вих) відносин інформація не уявляється без її матеріального носія. Однак тісний зв’язок не 
означає ототожнення інформації, як явища нематеріального, з речами – явищами суто 
матеріальними. На наш погляд, факт незалежності змісту інформації від конкретної форми 
матеріального носія є безперечним. Та сама інформація при збереженні змісту може 
створюватися і поширюватися на всіляких матеріальних носіях [2, с. 9]. Більше того, як 
свідчить практика, в окремих випадках використання документованої інформації сама 
інформація має набагато більше значення для користувача ніж носій інформації. 
Інформація є самостійним об’єктом, незалежно від форми її відтворення, що прямо 
випливає з легального визначення інформації. 

А. Е. Бороухін зазначає, що «певна інформація для того, щоб стати об’єктом 
цивільних прав, повинна набувати форму, що дозволяє сприймати її іншими особами. 
Ідеться, насамперед, про інформацію, пов’язану з творчою діяльністю людини, з об’єктами 
виключних прав, так званою комерційною інформацією» [7].  

Документування інформації визначається обов’язковою умовою включення 
інформації до складу інформаційних ресурсів згідно з Законом України «Про Національну 
програму інформатизації» від 04.02.1998 р. № 74/98-ВР. Тобто відповідно до поло- 
жень розглянутого закону об’єктом цивільних прав може бути тільки документована 
інформація – зафіксована на матеріальному носії інформація з реквізитами, що дозволяють 
її ідентифікувати. Не володіючи ознакою документованості, така інформація, відповідно, 
не може бути визнана об’єктом цивільних прав. Несанкціоноване одержання і поширення 
такої інформації також залишаються поза межами правового регулювання. 

Закон України «Про інформацію» у частині регулювання обігу недокументованої 
інформації суперечить ст. 177 ЦК України, що поряд з іншими об’єктами цивільних прав 
указує на інформацію. У редакції статті не використано які-небудь уточнюючі терміни, що 
дозволили б виключити зі сфери правового регулювання ті чи інші види інформації. Також 
не містить ЦК України яких-небудь вимог до форми інформації при включенні її  
в цивільний оборот. Іншими словами, Цивільний кодекс визнає інформацію як об’єкт права 
незалежно від форми її подання, форми її матеріального носія. Виявлена колізія двох 
нормативних актів вирішується ч. 2 ст. 4 ЦК України, відповідно до якої основним актом 
цивільного законодавства України є Цивільний кодекс України.  

Найбільш складною і нерозробленою на сьогодні є проблема співвідношення понять 
«об’єкт інтелектуальної власності» та «інформація». Пов’язано це, на наш погляд, у першу 
чергу з тим, що і інформація, і об’єкти інтелектуальної творчості є нематеріальними за 
своєю природою та фіксуються на матеріальному носії, а також виконують інформаційну 
функцію. 

Інформація, безумовно, є нематеріальним результатом інтелектуальної діяльності 
людини і за своєю суттю близька до таких відомих цивільному праву об’єктів, як об’єкти 
права інтелектуальної власності й особисті немайнові блага. Будучи нематеріальною, 
інформація є першоджерелом і поясненням усього існуючого у світі [8, с.13]. Об’єкти 
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творчої діяльності – це найбільш досконалий, якісний і перспективний для використання 
вид інформації. Інформація – не лише супутній елемент різного роду матеріальних 
відносин, як це підкреслюється в багатьох законодавчих актах, але й ще ресурс, який 
підлягає захисту і за певних умов відповідає ознакам об’єктів інтелектуальної власності  
[9, с. 99]. 

Проблему співвідношення інформації з об’єктами виключних прав (інтелектуальної 
власності) ілюструє, наприклад, комерційна таємниця. До ключових питань у правовій 
охороні комерційної таємниці належить проблема співвідношення комерційної таємниці  
і об’єктів інтелектуальної власності. У науковій літературі існує думка, що комерційна 
таємниця має всі властивості об’єкта інтелектуальної власності і є його особливим 
різновидом. У той же час інші автори дотримуються протилежної думки, що не можна 
ототожнювати комерційну таємницю з об’єктами інтелектуальної власності, оскільки вони 
мають принципово різні механізми охорони.  

Питання про віднесення комерційної таємниці до об’єктів інтелектуальної власності 
можна вважати дискусійним. Однак ще більш складним є питання про співвідношення 
об’єктів інтелектуальної власності з інформацією в цілому. Дані, які складають інформацію 
з обмеженим доступом, не є предметом виключних прав, хоча фактично той чи інший 
об’єкт інформаційної природи може одночасно відповідати як ознакам інформації  
з обмеженим доступом, так і ознакам об’єкта інтелектуальної власності. 

Існують різні нематеріальні блага, що можуть бути об’єктом цивільних право-
відносин. Нематеріальність даної групи об’єктів сама по собі аж ніяк не означає їхнього 
немайнового характеру: серед них є об’єкти як майнового (комерційна таємниця, об’єкти 
інтелектуальної власності), так і немайнового характеру (наприклад, здоров’я, гідність). 

Нематеріальними благами, що не відчужуються та не передаються іншим способом, 
є життя і здоров’я, гідність особистості, особиста недоторканність, честь і добре ім’я, право 
вільного пересування, вибору місця проживання, право авторства, інші особисті немайнові 
права та нематеріальні блага, що належать громадянинові від народження або в силу 
закону. Отже, незважаючи на самостійність інформації як об’єкта цивільних прав, деякі 
види інформації законодавцем формально віднесені до іншої категорії об’єктів цивільних 
прав; у даному випадку особиста і сімейна таємниця як вид інформації визнаються 
нематеріальними благами, що захищаються цивільним правом.  

Ці нематеріальні блага відрізняє те, що вони мають немайновий характер, інакше 
кажучи, вони не можуть обмінюватися на гроші.  

Приступаючи до аналізу співвідношення інформації з нематеріальними благами, 
необхідно усвідомити зміст самого терміна «нематеріальне благо», тому що обсяги 
філософського і юридичного змісту зазначеної категорії не збігаються. 

У цивільному праві під терміном «нематеріальні блага» традиційно розуміють блага 
і свободи, що визнані і охороняються чинним законодавством та не мають економічного 
змісту і невіддільні від особистості їх носіїв. Як і особисті нематеріальні блага, інформація 
з обмеженим доступом розуміється як нематеріальне явище. Однак, здебільш інформація  
з обмеженим доступом має властивість відчужуватись від особистості і тому вона не може 
бути особистим нематеріальним благом. Таким чином, інформація з обмеженим доступом  
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і особисті нематеріальні блага виступають різними самостійними об’єктами цивільно-
правових відносин, на основі яких формуються різні цивільно-правові режими. 

Провів порівняльний аналіз інформації з іншими об’єктами цивільних 
правовідносин можливо дійти висновку, що, маючи ознаки об’єкта цивільних 
правовідносин, інформація переконливо займає окреме місце в системі об’єктів цивільного 
права, поряд із речами, нематеріальними благами і об’єктами інтелектуальної власності.  

Вищевикладене дозволило сформулювати наступне визначення поняття інформації  
з обмеженим доступом як об’єкта цивільного права: «Інформація з обмеженим доступом – 
здатні бути предметом майнових і особистих немайнових відносин, відомі лише певному 
колу осіб і ті, що мають особливу цінність,  відомості, дані і знання, відносно яких 
приймаються заходи, спрямовані на обмеження вільного доступу третіх осіб, роз-
повсюдження яких може спричиняти істотну шкоду зацікавленим особам». 
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Инновационный подход к системе антиделиктных органов более правильно 
объяснить таким образом, что такого рода государственных органов имеется или должно 
быть несколько десятков и, если указывать инновационные наименования антиделиктного 
органа, антиделиктной деятельности и антиделиктолога соответствующей их 
специализации и субспециализации [3; 4, с. 63–65; 5, с. 262–263; 6, с. 65–66; 7, с. 24–25;  
9, с. 58–60 и др.], то можно представить в развитии в контексте коренного реформирования 
их наименований и функций следующие инновационные наименования и перечень 
антиделиктных органов и деятельности и антиделиктологов: 

1. Суд, судебная деятельность, судья. 
2. Прокуратура, прокурорская деятельность, прокурор. 
3. Публичнотура, преследовательская деятельность, преследователь. 
4. Адвокатура, адвокатская деятельность, адвокат. 
5. Следотура, следственная деятельность, следователь. 
6. Экспертнотура, экспертная деятельность, эксперт [9, с. 58]. 
7. Госбезопаснотура, госбезопаснотурная деятельность, сотрудник госбезопасности 

[9, с. 59]. 
8. Ордистатура, ордистическая деятельность, ордист. 
9. Фискальнотура или налоговотура, фискальная или налоговая деятельность, 

фискальщик или налоговик. 
10. Таможеннотура, таможенная деятельность, таможенник. 
11. Пограничнотура, пограничная деятельность, пограничник. 
12. Эмчасэснотура (МЧС), эмчаэсная деятельность, эмчаэсник. 
13. Пожарнотура, пожарная деятельность, пожарник. 
14. Природозащитотура (создание единого антиделиктного органа по охране живой 

природы), природозащитная деятельность, природозащитник. 
15. Исполнитотура, исполнительная деятельность, исполнитель. 
16. Госохранотура (охрана госслужащих), госохранная деятельность, госохранник. 
17. Локальноохранотура (госслужба охраны), локальноохранная деятельность, 

локальноохранник. 
18. Патрульнотура, патрульная деятельность, патрульный. 
19. Транспортнотура, безопаснотранспотная деятельность, безопаснотранспортник 

(с созданным единого антиделиктного органа по надзору за безопасностью движения  
и иной эксплуатации всех видов транспорта). 

20. Конвойнотура, конвойная деятельность, конвоир. 
21. Ревизийнотура (контрольное ревизионное управление), ревизионная деятель-

ность, ревизор. 
22. Трудозащитнотура, трудозащитная деятельность, трудозащитник. 
23. Потберзащитнотура (охрана прав потребителей), потребзащитная деятельность, 

потребзащитник. 
24. Ценозащитнотура, ценозащитная деятельность, ценозащитник. 
25. Недрозащитнотура, недрозащитная деятельность, недрозащитник и др. [9, с. 59]. 
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Представленная инновационная система антиделиктных органов предусматривает 
коренное реформирование всех существующих и появление некоторых новых 
антиделиктных органов, настоятельная необходимость реализации чего авторами 
обосновывается следующим образом. 

Фактически в силу требований ч. 2 ст. 3, ч. 6 ст. 55 и ч. 2 ст. 102 Конституции 
Украины [10] украинское государство является собственно президентской республикой. 
Ведь только Президент украинского государства и никакой иной субъект властных 
полномочий в конечном итоге отвечает за неукоснительное соблюдение Основного закона 
и иных правовых актов и правового статуса всех соотечественников [9, с. 59]. 

Для этого ч. 6 ст. 55 Конституции Украины и предоставляет президенту государства 
в распоряжение любые меры, прямо запрещенные законом [10], а требования ч. 2 ст. 3 и ч. 
2 ст. 102 Конституции Украины [10] возлагают на данного субъекта властных полномочий 
прямо таки обязанность с тем, чтобы он немедленно пресекал незаконные деяния и/либо 
отменял нелегитимные решения и/или правовые акты субъектов властных полномочий,  
а также окончательные, но незаконные судебные решения1 [9, с. 60]. 

При этом следует иметь в виду, что отсутствуют сроки давности для применения 
президентом государства на выполнение названных требований ч. 2 ст. 3, ч. 6 ст. 55  
и ч. 2 ст. 102 Конституции Украины [10] собственно указанные средства обеспечения 
неукоснительного соблюдения на территории страны любых правовых актов и правового 
статуса всех соотечественников. Сроки давности существуют с определенными 
исключениями лишь для применения мер карательно-воспитательной юридической 
ответственности [8, с. 125–127]. 

Указанные цели также никак нельзя достичь без реального коренного 
преобразования и полномочий органов прокуратуры в Правую руку президента страны  
с возвращением и обновлением собственно в Конституционном кодексе Украины (а равно 
восстановить или предусмотреть в Основном законе любой иной страны мира) 
естественной функции прокуратуры по осуществлению надзора за точным, однообразным 
и неуклонным соблюдением законов и иных правовых актов со стороны любых 
социосубьектов, а как следствие, и за наиболее эффективным, рациональным и ка-
чественным выполнением субъектами властных полномочий базисной конституционной 
обязанности государства по познанию, признанию, обеспечению и неукоснительному 
соблюдению правового статуса всех соотечественников, предупреждению нарушения 
данного правового статуса и в случае нарушения – по максимально полному его 
восстановлению. 

В таком случае институт президента страны и органы прокуратуры должны 
приобрести статус надзорной гиперветви государственной власти за осуществлением 
указанного надзора за точным, однообразным и неуклонным соблюдением законов  
и иных правовых актов со стороны представителей всех иных ветвей государственной 
                                                           

1 Собственно данные обстоятельства и исключают президента страны из перечня государственных органов, 
которые обязаны на основании требований ч. 2 ст. 19 Конституции Украины действовать лишь на основании, 
в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины [10]. 
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власти (правотворческой, правоприменительной, антиделиктной) и всех остальных 
субъектов властных полномочий и всех иных социосубьектов, а как следствие, и за 
наиболее эффективным, рациональным и качественным выполнением субъектами 
властных полномочий базисной конституционной обязанности государства по 
познанию, признанию, обеспечению и неукоснительному соблюдению правового 
статуса всех соотечественников, оперативному предупреждению нарушения их 
правового статуса и по максимально возможному его восстановлению [9, с. 60]. 

Указанный, с одной стороны, инновационный, а, с другой стороны, естественный, 
государственный статус института президента государства и органов прокуратуры  
в полной мере согласуется с требованиями п. 57 разд. IV Доклада Венецианской комиссии 
«Верховенство права» согласно которым, «сверх того, должно существовать учреждение 
или организация – как некий обвинитель, которое в определенной мере должно быть  
тоже независимой от исполнительной власти и которое обеспечивает, чтобы нарушитель 
закона – даже если потерпевшие не заявляют об этом - предстал перед судом» [2]. 

Именно поэтому не только никак не согласуется с данным выводом, но и выглядит, 
по крайней мере, откровенно юридически некомпетентным и/либо явно циничной  
и политически мошеннической позиция украинских международных «партнеров», анализ 
многочисленных выводов и позиций которых Я. Берназюк2 дало основания последнему 
цинично и слишком лестно утверждать, что «позиция профильных институтов Совета 
Европы заключается в том, что участие прокурора в судебном производстве вне 
криминального процесса является исключением» [1]. 
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2 Я. Берназюк, к слову, получил в течение псевдоконкурса в кассационные суды за выполнение 
практического задания неудовлетворительную оценку, но все же был преступно назначен судьей 
Кассационного административного суда [8, с. 452]. 
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Разработанное С. А. Кириченко3 инновационное понимание ступенчатого 

сущностного видового деления юридической ответственности в одной из последних 
публикаций [6, с. 50–54] представлено в развитии делением на: 

3.1. Антикриминальную ответственность – при причинении существенных и 
больших убытков (физического и/или имущественного и/либо первичного и вторичного 
морального вреда; упущенной выгоды) любому виду правоотношений: 

3.1.1. Позитивную антикриминальную ответственность (отдельные ее виды 
выступают как негативная юридическая ответственность иных, нежели антикриминальная, 
ее видов, но концептуально следует стремиться к использованию негативной 
административной, дисциплинарной, де-факто имущественно-договорной и де-юре 
имущественно-договорной юридической ответственности в качестве лишь позитивной 
антикриминальной и иных видов юридической ответственности, которая призвана не 
допустить совершения криминального и иного правонарушения): 

3.2.1.1. Лечение различных видов зависимости, обусловленные различного рода 
проявлениями нарушений волевой составляющей психической деятельности человека:  

3.2.1.1.1 Обменозависимости (алкоголизма, наркомании, токсикомании, полифагии, 
анорексии и т. д.). 

3.2.1.1.2. Эрпэсексуалзависимости4, т. е. эрпэсексуального предпочтения или 
нарушения (вуайеризмофилии, геронтофилии, гиперфилии, гипофилии, гомофилия, 
зоофилии, эксгибиционизмофилии, лесбиянофилии, мазохизмофилии, нарциссизмофилии, 
некрофилии, педофилии, садизмофилии, сексуалфетишизмофилии и др.). 

3.2.1.1.3. Иных проявлений психозависимости (виртуальнофилии, азартноигро-
филии, фанатоигрофилии, шоуфанатфилии, националфилии, шовинистофилии, теофилии, 
сектанктофилии и др.). 

3.2.1.2. Возмездное изъятие криминогенных объектов.  

                                                           

3 Во избежание возможной некорректной реакции оппонентов С. А. Кириченко ранее данное и последующие 
вариации ступенчатого сущностного видового разделения юридической ответственности публиковал  
под именем представителей научной школы юриспруденции профессора Аланкира : А. К. Виноградова  
[2, с. 56-60 и др.], Т. А. Коросташовой [4, с. 101-109 и др.], Е. В. Кириленко [3, с. 50-56;5, с. 100-106, 106-113  
и др.] и др. [7; 8 и др.].  
4 Необходимость разграничения традиционных сексуальных правонарушений с иными правонарушениями, 
основанными на половых признаках [9, с. 9, 11-13], вызванная принятием Комитетом министров Совета 
Европы в абз. 1 Руководства по предотвращению и борьбе с сексизмом : мер по реализации Рекомендаций 
«Предупреждение и борьба с сексизмом» такого понятия сексизма, которое перемешало между собой все 
правонарушения, построенные на половых признакам - как те, в основе которых лежит репродуктивное или 
моделирующее его влечение; так и те, что построены на проявлении иных половых признаков : любой акт, 
жесты, визуальная репрезентация, сказанные или написанные слова, практика или поведение, основанные на 
идее, что лицо или группа лиц является малозначимыми из-за их пола, и др. [1, с. 10]. С этой целью 
А. С. Тунтула и предложила вести понятие ерпесексуальных правонарушений, в основе которых лежит 
репродуктивное или моделирующее его влечение [9, с. 11-13]; нан-ерпесексуальных правонарушений - иные 
половые признаки [9, с. 9]; и полисексуальных правонарушений - реально или идеально сочетающие в себе 
обе группы указанных признаков [9, с. 9]. 
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3.2.1.3. Устранение иных причин и условий, способствующих совершению 
криминальных и иных правонарушений (в т. ч. устранение пробелов в антикриминальном 
законодательстве). 

3.2.2. Негативную антикриминальную ответственность (которая наступает после 
совершения криминального правонарушения): 

3.2.2.1. Карательно-воспитательную антикриминальную ответственность: 
3.2.2.1.1. Наказания: 
3.2.2.1.1.1. Допенитенциарные: 
3.2.2.1.1.1.1. Срочное преследование (в течение сроков давности привлечения  

к карательно-воспитательной антикриминальной ответственности). 
3.2.2.1.1.1.2. Пожизненное преследование (за криминальные правонарушения против 

мира и безопасности человечества и/или за умышленное лишение жизни человека при 
отягчающих обстоятельствах, в т. ч. в качестве составной части совершения криминальных 
правонарушений иных видов). 

3.2.2.1.1.2. Пенитенциарные: 
3.2.2.1.1.2.1. Базисные: 
3.2.2.1.1.2.1.1. Срочные: 
3.2.2.1.1.2.1.1.1. Основные: штраф, общественные работы, исправительные работы, 

ограничения военнослужащих, арест, ограничение свободы, содержание в дисциплинарном 
батальоне, лишение свободы. 

3.2.2.1.1.2.1.1.2. Дополнительные: лишение воинского, специального звания, ранга, 
чина или квалификационного класса; конфискация имущества; лишение права занимать 
определенные должности и заниматься определенной деятельностью. 

3.2.2.1.1.2.1.2. Пожизненные:  
3.2.2.1.1.2.1.2.1. Основные: смертная казнь, химическая или иная кастрация или 

стерилизация и др.  
3.2.2.1.1.2.1.2.2. Дополнительные: лишение звания, ранга, чина, класса, права 

занимать определенные должности, заниматься определенной деятельностью. 
3.2.2.1.1.3. Постпенитенциарные: 
3.2.2.1.1.3.1. Надзор. 
3.2.2.1.1.3.2. Судимость (упоминание о судимости после ее снятия или погашения – 

преступление: для должностного лица превышение власти или служебных полномочий;  
в то же время для физического лица не может быть и такого состава, как «клевета»,  
а должен быть установлен в Особенной части Антикриминального кодекса Украины 
специальный состав преступления). 

3.2.2.1.2. Паранаказания (в отношении лиц, не достигших возраста назначения 
наказаний): 

3.2.2.1.2.1. Допенитенциарные: 
3.2.2.1.2.1.1. Срочное преследования (в течение сроков давности). 
3.2.2.1.2.1.2. Пожизненное преследование (за криминальные правонарушения против 

мира и безопасности человечества и/или за умышленное лишение жизни человека при 
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отягчающих обстоятельствах, в т. ч. в качестве составной части совершения криминальных 
правонарушений иных видов). 

3.2.2.1.2.2. Пенитенциарные: 
3.2.2.1.2.2.1. Базисные: 
3.2.2.1.2.2.1.1. Срочные: 
3.2.2.1.2.2.1.1.1. Принудительные меры воспитательного характера. 
3.2.2.1.2.2.1.2. Пожизненные: не исключается химическая, иная кастрация или 

стерилизация и др.  
3.2.2.1.2.3. Постпенитенциарные: 
3.2.2.1.2.3.1. Надзор. 
3.2.2.1.21.3.2. Судимость. 
3.2.2.1.3. Квазинаказания (в отношении невменяемых и ограниченно вменяемых лиц): 
3.2.2.1.3.1. Срочные: принудительные меры медицинского характера. 
3.2.2.1.3.2. Пожизненные: не исключается химическая, иная кастрация или 

стерилизация и др. 
3.2.2.1.4. Квазипаранаказания (восстановление нарушенного правового статуса 

социосубьекта и направление в парламент ходатайства о регламентации в Особенной части 
Антикриминального кодекса Украины состава соответствующего преступления). 

3.2.2.2. Восстановительную антикриминальную ответственность: 
3.2.2.2.1. Солидарную восстановительную антикриминальную ответственность 

(при причинении убытков совместными криминальными деяниями большого количества 
отдельных физических лиц или участников определенного юридического лица, когда 
невозможно конкретизировать деяния каждого из участников по причинению суммативных 
убытков): 

3.2.2.2.1.1. Контрибуция:  
3.2.2.2.1.1.1. Тотальная контрибуция (относительно отдельного или нескольких 

государств, общими криминальными деяниями жителей которых причинен ущерб).  
3.2.2.2.1.1.2. Региональная контрибуция (по отдельным или нескольким регионам 

страны, совместными криминальными деяниями жителей которых причинен ущерб).  
3.2.2.2.1.1.3. Локальная контрибуция (по криминальным правонарушениям отдель-

ных криминальных организаций, например, в отношении членов банды, террористической 
организации и др.). 

3.2.2.2.2. Индивидуальную восстановительную антикриминальную ответствен-
ность: 

3.2.2.2.2.1. Возмещение убытков (физического и/или материального и/либо 
первичного морального вреда и вторичного морального вреда; упущенной выгоды), что 
должно осуществляться в порядке только антикриминального, а не и де-факто 
имущественно-договорного (гражданского) судопроизводства, что имеет место сейчас  
в виде так называемого гражданского иска. 

3.2.2.2.2.2. Иное восстановление прав, свобод, обязанностей и/или интересов 
физических или юридических лиц либо государства или межгосударственных образований. 



ІМПЕРАТИВИ РОЗВИТКУ ПРАВА ТА ДЕРЖАВИ        ІV (ХV) ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

15 

3.2.2.3. Сопутствующая антикриминальная ответственность: 
3.2.2.3.1. Отдельные виды позитивной антикриминальной ответственности, которые 

не были реализованы до совершению криминального правонарушения (см. позитивную 
антикриминальную ответственность). 

3.2.2.3.2. Поддержка антикриминального позитива (поощрение содействия в устра-
нении причин и/или условий и/либо в преодолении криминальных правонарушений). 

3.3. Административную ответственность (при причинении менее, нежели 
существенных, таких убытков внешним по отношению к юридическому лицу 
государственно-управленческих правоотношений, за исключением имущественно-
договорных либо личных неимущественных или приравненных к ним иных 
правоотношений). 

3.4. Дисциплинарную ответственность (при причинении менее, нежели 
существенных, убытков внутренним по отношению к юридическому лицу государственно-
управленческим правоотношениям, за исключением имущественно-договорных либо 
личных неимущественных или приравненных к ним иных правоотношений). 

3.5. Де-факто имущественно-договорную ответственность (при причинении 
менее, нежели существенных, убытков традиционным гражданским правоотношениям,  
т. е. имущественно-договорным либо личным неимущественным или приравненным к ним 
иным правоотношениям между физическими лицами, физическим и юридическим лицом). 

3.6. Де-юре имущественно-договорную ответственность (при причинении менее, 
нежели существенных, убытков традиционным арбитражным или хозяйственным право-
отношениям, т. е. имущественно-договорным либо личным неимущественным или 
приравненным к ним иным правоотношениям между юридическими лицами). 

Дальнейшее ступенчатое сущностное видовое деление административной, 
дисциплинарной, де-факто имущественно-договорной и де-юре имущественно-договорной 
ответственности может быть аналогичным антикриминальной ответственности. 
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Створення цілісної картини історичного розвитку права неможливе без уважного 
вивчення динаміки та особливостей розвитку окремих правових інститутів. Сказане 
стосується й інституту заповіту. Дана розвідка має на меті визначення специфіки 
становлення цього інституту в період середньовіччя в обох правових традиціях – 
православній і католицькій. 

Спадкування за заповітом було відомо римському праву ще з часів Законів ХІІ 
таблиць і з часів республіки затвердилося як наріжний камінь спадкового права у Давньому 
Римі. Інститут заповіту розвивався упродовж кількох століть і зазнав детального 
регламентування в Інституціях, Дигестах і Кодексі Юстиніана. Відтак його подальший 
розвиток на європейських теренах базувався на римських підвалинах, але у православній та 
католицькій правових традиціях його затвердження йшло різними шляхами. Візантійські 
імператори, що позиціонували свою державу як продовження Римської імперії, періодично 
ініціювали проведення кодифікаційних робіт. У VIII ст. за наказом імператора-іконоборця 
Лева ІІІ Ісавра була створена Еклога – пристосований до нових реалій кодекс, складений на 
основі законодавства Юстиніана. Спадкуванню за заповітом був присвячений титул V. 
Закріплювалося, що заповіт може укладатися в усній або письмовій формах у присутності 
семи свідків (ст. 2, 3). Однак у виняткових обставинах (на війні, у дорозі, у малолюдному 
місці) допускалося зменшення кількості свідків до п’яти, трьох і навіть двох; якщо не 
знаходилося і двох свідків, то заповіт не мав юридичної сили (ст. 4, 8). При укладанні 
письмового заповіту заповідач мав право не розголошувати свідкам ім’я спадкоємця (ст. 2). 
Визначалося коло осіб, позбавлених активної заповідальної правоздатності: до них 
ромейське право віднесло душевнохворих, розумово відсталих, неповнолітніх, тих, що 
перебувають у полоні, а також німих та глухих від народження (ст. 1), тобто тих, хто не 
усвідомлював характеру своїх дій і не міг адекватно висловити свою волю. Якщо ж особа 
була від народження здорова, навчена грамоті, а німота чи глухота з’явилися внаслідок 
хвороби, то вона могла укладати заповіт, якщо могла власноруч завірити його своїм 
підписом (ст. 1). Пасивної заповідальної правоздатності не мали діти, які часто ображали 
словесно або фізично батьків (ст. 5). Позбавлялися права спадкувати за заповітом діти, які 
не виконували вказаних у заповіті легатів (розпоряджень) (ст. 7) [1, с. 52–53]. Раби не 
могли ані укладати заповіт, ані спадкувати, оскільки не мали власності; заповідаючи рабу 
майно, хазяїн мав попередньо надати рабу волю.  

Інститут заповіту у візантійському (ромейському) праві не змінився з приходом до 
влади у ІХ ст. імператорів-іконошанувальників, які декларували курс на перегляд 
законодавства, внаслідок чого за правління Василія І Македонянина з’явився Прохірон. 
Відносини спадкування за заповітом регулювалися титулами 20–28 і в основному 
повторювали норми спадкового права Еклоги. Норми Прохірону зазнавали рецепції по мірі 
поширення християнства за візантійським зразком у середньовічних країнах Південної  
і Східної Європи.  

У варварських та ранньофеодальних державах Західної та Центрально-Східної 
Європи, на відміну від Візантії, римське право в ІХ–ХІ ст. відігравало значно менш помітну 
роль, поступаючись місцем правовим звичаями. Зокрема, спадкові відносини  
у германських, слов’янських, скандинавських, кельтських народів регулювалися місцевим 
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звичаєвим правом, за яким спадкувати могли виключно кровні родичі померлого,  
а заповідальні розпорядження могли стосуватися виключно розміру частки, яку мав 
отримати той чи інший з родичів-спадкоємців за звичаєм. Відтак, наприклад, у Руській 
Правді інститут заповіту («ряду») відобразив традиційні руські звичаєво-правові уявлення, 
а норми спадкового права Еклоги та Прохірону стали відомими на Русі не раніше ХІІІ ст. [2].  

Затвердження інституту заповіту в країнах Західної і Центральної Європи 
стимулювалося політикою католицької церкви. Згідно з церковними догматами, спасіння 
душі вважалося основною життєвою метою кожного християнина. Але католицькі теологи 
проповідували, що врятувати свою душу зможуть лише обрані (так, францисканець 
Бертольд Регенсбурзький стверджував, що врятується один зі ста тисяч, а на інших чекає 
пекло [3, с. 302]). Шанси на спасіння душі значно зростали у тих, за кого посмертно 
молилося духовенство – як ченці, так і клір. Традиційно це були самі представники 
духовенства, оскільки церква вимагала турботи про спасіння душі ближнього від членів 
церковної корпорації, створивши мережу взаємної молитовної підтримки [4]. Однак  
з ХІ–ХІІ ст. католицька церква проповідувала, що передача їй мирянином майна «на 
поминання душі» відкриває і йому шлях до спасіння, оскільки зобов’язує церковну або 
монастирську братію молитися за його душу. Тож церква заохочувала і прижиттєві,  
і посмертні пожертви на її користь, тому що цим вона досягала двох цілей – і порятунку 
душ пастви, і збільшення власних прибутків. Відтак подальший розвиток інституту 
заповіту відповідав інтересам церкви, а отже, був узятий нею під активний захист. 
Канонічне право закріпило норму про те, що виявлення останньої волі людини має 
вирішальне значення для спасіння її душі, тож заповідання майна церкві як останній 
свідомо-вольовий акт було додатковою гарантією потрапляння особи до раю. 

Певну перешкоду для реалізації інтересів церкви становили міцно вкорінені  
у суспільну правосвідомість норми звичаєвого права, що обмежували коло можливих 
спадкоємців близькими родичами померлого. У пошуках легітимації своїх претензій на 
спадкування за заповітом католицька церква звернулася до римського права, знання про яке 
з ХІІ ст. набули значного поширення серед вченої спільноти завдяки діяльності 
університетів. Вироблені на його основі норми канонічного права надали спадкодавцям 
свободу заповіту, насамперед розуміючи під цим право заповідати майно церкві. Відтоді 
католицька церква набула істотний важіль впливу на регулювання спадкування. Так, Папа 
Григорій ХІ (роки понтифікату 1370–1378) засудив статтю Саксонського Дзеркала, що 
закріплювала стару звичаєву норму щодо спадкування виключно кровними родичами, як 
таку, що унеможливлювала дарування на користь церкви, а відтак суперечила Божій 
заповіді [5, с. 494]. 

Однак канонічне право, використавши римське право, внесло корективи у старі 
римські норми, насамперед, ті, які обмежували заповідальну правоздатність невільного 
населення. Право укладати заповіти отримали всі віряни, у тому числі залежні і невільні, 
що диктувалося, з одного боку, євангельською доктриною рівності всіх віруючих перед 
Богом, з іншого, – прагматичними міркуваннями. Водночас церква заборонила укладання 
заповітів єретикам, іновірцям і лихварям. Тож соціальний критерій обмеження 
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заповідальної правоздатності було замінено на релігійний. У цьому аспекті цікаво 
простежити зміни у спадковій правоздатності незаконнонароджених дітей. Якщо за 
римським правом така дитина могла допускатися до спадкування у випадку, коли батько 
погоджувався прийняти її під свою владу, то канонічне право абсолютно відмовляло їй  
у праві спадкування як такій, що походила від недозволеного і неосвяченого церквою 
зв’язку; дитина мала все життя нести тягар наслідків гріха своїх батьків.  

Еволюція інституту заповіту проявилася й у змінах вимог до його засвідчення. За 
канонічним правом, при його укладанні була обов’язковою присутність духовної особи. 
Відповідні рішення були прийняті на численних церковних соборах: у Каселі (1171 р.), 
Нарбоні (1227 р.), Тулузі (1229 р.), Руані (1231 р.), Арлі (1234 р.), Трірі (1310 р.);  
собор у Тулузі взагалі прийняв рішення щодо нікчемності заповіту, укладеного без 
присутності свідка-священика [5, с. 496], і лише у XVI ст. нотаріуси у цій сфері витіснили 
священиків [4].  

Змінилося і значення заповіту: у ХІІ–ХІІІ ст. він став не лише юридичним,  
а й релігійним актом. Церковні догмати проголосили укладання заповіту обов’язковим 
релігійним ритуалом; його недотримання каралося відлученням від церкви [4]. У змісті 
акту мала бути вказана обов’язкова канонічна частина, тобто частка майна, яка 
передавалася церкві. Мотивуючи свою політику турботою про спасіння душ пастви, церква 
заявляла все наполегливіші претензії на спадщину. Так, собор у Лондоні 1268 р. виніс 
постанову щодо виділення церкві обов’язкової частки «на поминання душі» з майна 
небіжчиків, які не залишили заповіту [5, с. 496]. 

З ХІІІ ст. церковні догмати дозволяли заповідання майна на поминання душі 
корпораціям – цехам, гільдіям, братствам та ін. – з умовою, щоб їхні члени самі молилися 
за душу померлого, а також замовляли заупокійні меси та молебні у церкві. Наслідком 
стало посилення корпоративних зв’язків усередині середньовічного суспільства.  

Православна релігія ставилася до заповіту значно менш радикально, ніж католицька, 
але практика відписування майна монастирям та церквам з ХІІ–ХІІІ ст. була поширеною  
і у православних країнах. Як і у практиці католицьких країн, заповідання частки майна 
церкві трактувалося як прояв побожності та християнських чеснот заповідача, а відтак 
заохочувалося. Проте, не заперечуючи отриманню майна вірян за заповітом, православна 
церква апелювала до релігійних почуттів пастви, а не вдавалася до її залякування. На 
руських землях заповідання майна «на поминання душі» інтенсифікувалося у ХІІІ ст., коли 
монголо-татарська навала посилила есхатологічні настрої у суспільстві. 

Вкорінення інституту заповіту у спадкове право позначилося також на виробленні 
його усталеної форми, причому і у католицькій, і у православній традиції клаузули 
(структурні частини) заповіту були схожими і включали розпорядження щодо поминання 
душі та щодо поділу майна між спадкоємцями. 

Отже, на становлення інституту заповіту у праві середньовічних європейських країн 
вплинули, з одного боку, римське право, з іншого – канонічне. Церква сприяла поширенню 
спадкування за заповітом, переслідуючи мету спасіння душ вірян і накопичення власних 
багатств. У ХІІ–ХІІІ ст. заповіт набув характеру не лише юридичного, але й релігійного 
акту. 
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Инновационное понимание сущности антиделиктных органов и деятельности  
А. А. Кириченко раскрывает уточнением традиционного понятия «правоохранительные 
органы» и сущности суда как такого рода государственного органа и как третьей ветви 
государственной власти [2; 3, с. 53; 4, с. 101-105; 5, с. 257–262], что аргументируется 
следующим образом. Охрана права (надлежащего правового регулирования необходимых 
сторон общественной жизни) от нарушений (правонарушений) фактически составляет частную 
задачу по предупреждению правонарушений, что, в свою очередь, представляет лишь одну из 
многих стадий по преодолению правонарушений.  

Ю. Д. Ткач выделяет, в частности, восемь стадий преодоления криминальных 
правонарушений [10, с. 59; 11, с. 43], что на сегодняшний день выглядит таким образом:  
1. Выявление латентных криминальных правонарушений. 2. Прекращение продолжающихся 
криминальных правонарушений. 3. Раскрытие криминальных правонарушений. 4. Досудебное 
расследование (дознание, предварительное следствие) криминальных правонарушений.  
5. Досудебное решение или судебное разбирательство (первая инстанция) и пересмотр 
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(апелляция, кассация, производство по вновь открывшимся или исключительным 
обстоятельствам) антикриминального дела. 6. Выполнение досудебного или судебного 
решения. 7. Проведение работы с лицом, освобожденным из мест лишения свободы, до 
окончания или погашения срока судимости. 8. Осуществление иных мероприятий по 
предупреждению криминальных правонарушений [2; 3, с. 52–53; 10, с. 59; 11, с. 43]. 

По сути, каждая из названных в этой процедуре стадий преодоления криминальных 
правонарушений является тем или иным способом их предупреждения, что, однако, может 
иметь и иные процедуры, в т. ч. и меры собственно по охране права от нарушений. 

Функцией же традиционных правоохранительных органов должно стать проведение 
в своей компетенции всех или только определенных стадий преодоления правонарушений. 
Целесообразно переименовать такого рода государственные органы в антиделиктные, 
правоохранительную деятельность и образовательную специализацию – в антиделиктную, 
а правоохранителей – в антиделиктологов [2; 3, с. 59–60; 5, с. 258]. 

В то же время, А. Н. Кулиш в рамках специальной докторской диссертации отдал 
предпочтение традиционному словосочетанию «правоохранительные органы», определив 
«правоохранительную систему» как многоуровневую социальную систему, «которая 
включает систему правовых средств, методов и гарантий, обеспечивающих охрану 
общественных отношений от противоправных посягательств, и государственные органы, 
выполняющие правоохранительные функции» [7, с. 6, 19]. 

Правоохранительными же органами, по мнению данного автора, являются только 
«органы суда, прокуратура, органы внутренних дел, служба безопасности, таможенные 
органы, налоговая милиция» [7, с. 12].  

Еще более запутанным являются диссертационные определения сущности и перечня 
такого рода органов П. И. Хамулы, для которого «понятие« правоохранительные органы» 
является обобщающим научным понятием, которое используется для обозначения системы 
органов и делится в зависимости от их конкретных функций и назначения в механизме 
охраны права на: 1) органы охраны правопорядка; 2) контрольные (юрисдикционные) 
органы исполнительной власти; 3) органы охраны Конституции. При этом под органами 
охраны правопорядка понимаются органы, для которых правоохранительная функция 
является основной, они осуществляют полномочия, направленные на защиту прав и свобод 
человека и охрану правопорядка, наделяются государственно-властными полномочиями,  
в частности, имеют право легального принуждения, что предопределяет особенности их 
статуса, накладывают на работников этих органов особые требования по профессиональной 
подготовке, психологических и моральных качеств» [12, с. 15]. 

К числу правоохранительных отнесены следующие органы: 1) Служба безопасности 
Украины, Управления государственной охраны Украины, Военная служба правопорядка в 
Вооруженных Силах Украины; 2) Государственная пограничная служба Украины; 
таможенные органы; 3) прокуратура Украины; 4) Государственная криминально-
исполнительная служба Украины; 5) органы внутренних дел Украины; 6) органы, 
наделенные полномочиями в сфере оперативно-розыскной деятельности» [12, с. 10]. 

Еще значительно широкий и недостаточно взвешенный подход занял 
международный коллектив из 33 соавторов, в том числе 3-х авторов из Москвы, 2 из 
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Германии, 2 из США и 1 из Канады, которые, выясняя соотношение полицейской  
и правоохранительной деятельности подчеркнули, что правоохранительную деятельность 
проводят все государственные органы, когда, в частности, «Министерство образования, 
осуществляя регистрацию и лицензирование, реализует правоохранительную деятельность, 
не будучи правоохранительным органом. То же самое можно сказать о Министерстве 
здравоохранения и иных органах исполнительной власти...» [1, с. 120]. 

В таком случае обычные государственные органы превращаются в антиделиктные, 
что не является обоснованным. Все государственные органы обязаны предупреждать 
криминальные и иные правонарушения, а на самостоятельное проведение иных стадий 
преодоления криминальных и иных правонарушений уполномочены только антиделиктные 
государственные органы [2; 5, с. 259]. 

Не вносит должной ясности в решение этой проблемы и действующее 
законодательство. Согласно абз. 1 п. 1 ч. 1 ст. 2 «Основные понятия» закона Украины  
«О государственной защите работников суда и правоохранительных органов», где, как 
видим, в самом названии уже содержится алогичное разграничение судебных и право-
охранительных органов, а правоохранительными органами являются «органы прокуратуры, 
Национальной полиции, службы безопасности, Военной службы правопорядка  
в Вооруженных Силах Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины, органы 
охраны государственной границы, органы доходов и сборов, органы и учреждения 
исполнения наказаний, следственные изоляторы, органы государственного финансового 
контроля, рыбоохраны, государственной лесной охраны, иные органы, которые 
осуществляют правоприменительные или правоохранительные функции» [9]. 

То есть, в так называемых правоохранительных органах, согласно положениям 
данного закона, приводится неисчерпаемый перечень такого рода органов, к ним можно 
отнести любой государственный орган, осуществляющий правоприменительные функции. 
А такие функции выполняет любой государственный орган [33; 38, с. 259]. 

Более того, согласно абз. 2 п. 1 ч. 1 ст. 2 этого же закона, «защите подлежат судьи 
Конституционного Суда Украины, судьи и работники аппаратов судов, работники 
правоохранительных органов, указанные в части первой настоящего пункта, а также 
сотрудники кадрового состава разведывательных органов Украины, сотрудники Службы 
судебной охраны, работники Антимонопольного комитета Украины и уполномоченные 
лица Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, которые 
принимают непосредственное участие соответственно в: а) конституционном производстве; 
б) рассмотрении дел в судах, криминальном производстве и производстве по делам  
об административных правонарушениях; в) оперативно-розыскной и разведыватель- 
ной деятельности; г) охране общественного порядка и общественной безопасности;  
д) исполнении приговоров, решений, определений и постановлений судов, постановлений 
органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, досудебное 
расследование, и прокуроров; е) контроле за перемещением людей, транспортных средств, 
товаров и иных предметов или веществ через государственную и таможенную границу 
Украины; е) надзоре и контроле за исполнением законов» [9]. Но данный подход  
еще больше запутывает законодательную позицию по этому поводу, изложенную  
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в абз. 1 п. 1 ч. 1 ст. 2 закона Украины «О государственной защите работников суда  
и правоохранительных органов» [9]. 

Не учитывает последняя редакция данного закона и требований ст. 1 Закона 
Украины «О Государственном бюро расследований», согласно которым данный 
государственный орган «является центральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим правоохранительную деятельность с целью предупреждения, выявления, 
пресечения, раскрытия и расследования преступлений, отнесенных к его компетенции» [8]. 
Но здесь, однако, указанные значительно лучше и шире функции Государственного бюро 
расследований собственно как антиделиктного органа, чем традиционное название такого 
рода органов правоохранительными. 

Исходя из изложенного предлагается инновационное понимание функций 
антиделиктных органов [4, с. 103–104; 5, с. 260 и др.], что более правильно в развитии 
представить таким образом: 

1. Выявление латентных деяний (событий, явлений) правонарушений. 
2. Прекращение продолжающегося деяния (события, явления) правонарушения. 
3. Раскрытие деяния (события, явления) правонарушения. 
4. Досудебное расследование или иное досудебное выяснение обстоятельств 

подготовки, совершения и при наличии сокрытия деяния (события, явления) 
правонарушения. 

5. Судебное или окончательное внесудебное разрешение антиделиктного дела  
о соответствующем деянии (событии, явлении) правонарушения [6, с. 55]. 

6. Исполнение окончательного судебного или внесудебного антиделиктного 
решения и, прежде всего, максимально полное восстановление нарушенного правого 
статуса социосубьектов [6, с. 56]. 

7. Проведение работы с осужденным до снятия или погашения судимости. 
8. Проведение в координации со всеми иными государственными органами, 

должностными лицами и иными социосубьектами иных мероприятий по профилактике 
деяний (событий, явлений) правонарушений, прежде всего, по устранению причин  
и условий, способствовавших совершению деяния (события, явления) правонарушения (что 
должно быть полно реализовано в рамках позитивной юридической ответственности еще 
до совершения деяния (события, явления) правонарушения с целью его недопущения, а уже 
после этого должно в рамках уже негативной юридической ответственности исследоваться 
наличие или отсутствие оснований для привлечения виновного лица к соответствующему 
виду и уровню строгости юридической ответственности), по подготовке надлежащих 
предложений по совершенствованию соответствующего законодательного и базисного 
подзаконного регулирования и т. п. 

9. Осуществление обобщений соответствующей антиделиктной практики и выявле-
ния ее достижений и недостатков. 

10. Проведение корпоративной (в рамках деятельности соответствующего анти-
деликтного ведомства) и локальной (в рамках деятельности определенного антиделиктного 
органа как юридического лица) подзаконнотворческой деятельности по организации 
работы данного антиделиктного органа и преодоления деяний (событий, явлений) 
правонарушений. 
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11. Осуществление научных исследований в направлении повышения эффектив-
ности, рациональности и качества антиделиктной деятельности соответствующего вида. 

12. Проведение с помощью высших учебных заведений подготовки и повышения 
квалификации кадров антиделиктной деятельности соответствующей специализации  
и субспециализации. 

13. Самостоятельное осуществление текущего повышения квалификации 
антиделиктологов соответствующей специализации и субспециализации [6, с. 56]. 

Профилактическая функция антиделиктных органов, по мнению Ю. А. Ланцедовой, 
является обязанностью как для такого рода специальных органов государства, так и для 
любых иных государственных органов и должностных лиц и для любых иных 
социосубьектов, которые должны способствовать антиделиктным органам в наиболее 
эффективном, рациональном и качественном исполнении и всех иных указанных функций 
антиделиктной деятельности. Распространенный в данном аспекте акцент внимания на том, 
что функции правоохранительных органов должны осуществляться в строгом соответствии 
с требованиями правовых актов и без нарушения правового статуса социосубьектов 
является лишним и даже алогичным. Такого рода деяния являются противоправными  
и фактически представляют собой совершение определенного правонарушения, 
преодолевать которые и призваны собственно антиделиктные органы [4, с. 104; 5, с. 260]. 

Отсюда данный автор предлагает и инновационное понимание понятия 
антиделиктной деятельности [4, с. 104; 5, с. 260], что в развитии более правильно 
представить как такого вида государственной деятельности, основное назначение 
которого заключается в наиболее эффективном, рациональном и качественном как 
преодолении различных видов правонарушений на каждой из стадий реализации такого 
преодоления, так и функционировании антиделиктных органов, а также в осуществлении 
с этой же целью базисного, корпоративного (ведомственного) и локального подзаконного 
правового регулирования, обобщений соответствующей антиделиктной практики, 
научных исследований, подготовки и переподготовки в юридических учебных заведениях 
антиделиктологов и самостоятельного текущего повышения их квалификации [6, с. 57]. 

В то же время, изложенного недостаточно, чтобы в полном объеме раскрыть 
сущность антиделиктной деятельности, которая в контексте своей базисной функ-
циональной основы преодоления криминальных и иных правонарушений делится на 
криминалистическую деятельность (которая осуществляется с помощью составных частей 
гласной методики такого преодоления) и ордистическую деятельность (что уже 
осуществляется с помощью составных частей негласной методики преодоления 
правонарушений). 
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Гендерна рівність, також рівність жінок та чоловіків, рівність статей, – 

концепція досягнення рівних прав людини між чоловіками та жінками в трудових, 
сімейних та інших правових відносинах, а також урівнювання ролі в суспільстві загалом, 
подолання сексизму та інших видів дискримінації [1]. Гендерна рівність як принцип 
полягає в тому, щоб вивчити і усунути всі соціальні бар'єри, що заважають людині 
проявитися як особистості, а також створити рівні соціальні можливості для реалізації 
особистості жінок та чоловіків в усіх сферах життєдіяльності залежно від особистого 
вибору людини. 

Найбільш повно правовий аспект аналізу та забезпечення гендерної рівності  
в Україні досліджено О. Уваровою [2]. Авторка справедливо зазначає, що «вдосконалення 
правового становища жінок, утвердження гендерної рівності та формування фактичного 
гендерного балансу є важливим аспектом суспільного розвитку. В демократичних 
спільнотах проблематика узгодження сімейного і професійного життя жінки і чоловіка, 
надання їм можливості здійснення їх рівних прав проголошується сьогодні як одна  
із базових складових у розв’язанні суспільних проблем» [2, с. 18]. Досягнення гендерної 
рівності та втілення її в систему суспільних відносин, на думку О. Уварової, є тією 
фундаментальною цінністю, що зумовлює реальні зміни в економічному, соціальному, 
гуманітарному вимірах, та виступає потужним резервом для прогресу будь-якої держави  
[2, с. 19]. 

Останніми роками в українському суспільстві відбуваються суттєві зміни  
у осмисленні та легітимації гендерних відносин. Політика держави спрямована на 
забезпечення рівних прав і можливостей для жінок і чоловіків та проводиться  
з урахуванням міжнародних документів, ратифікованих Україною. Це, зокрема, Загальна 
декларація прав людини (1948 р.), Європейська конвенція прав людини та основних свобод 
(1950 р.), Конвенція ООН з ліквідації усіх форм дискримінації щодо жінок (1979 р.), 
Декларація щодо рівності жінок і чоловіків (1988 р.), Віденська декларація прав людини 
(1993 р.), Пекінська декларація й Платформа дій (1995 р.), документи Генеральної Асамблеї 
ООН у сфері гендерної рівності (2000 р.), Декларація Тисячоліття (2000 р.) та ін. 

До національних нормативно-правових актів, що врегульовують відносини у сфері 
державної гендерної політики в Україні, належить, передусім, Конституція України. 
Україна згідно з вимогами Конвенції ООН включила принцип рівноправності жінок  
і чоловіків до Основного Закону, що стало базисом для подальшого розвитку гендерного 
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законодавства України. Так, ст. 24 Конституції України гарантує рівність прав і свобод 
людини й громадянина незалежно від статі і проголошує: «Громадяни мають рівні 
конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи 
обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, 
статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за 
мовними або іншими ознаками. Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням 
жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, 
у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними 
заходами щодо охорони праці і здоров’я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням 
умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, 
матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання 
оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям» [3]. Далі ст. 51 
Конституції України закріплює рівні права й обов’язки подружжя у шлюбі та сім’ї, охорону 
державою дитинства, материнства і батьківства [3]. 

На національному рівні гендерна рівність гарантована також Кодексом законів про 
працю України, Цивільним кодексом України та Сімейним кодексом України, 
Кримінальним кодексом України, законами України про освіту, державну допомогу сім’ям 
з дітьми, пенсійне забезпечення та іншими. 

Крім того, Україна ухвалила спеціальні недискримінаційні законодавчі акти: Закони 
України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про засади 
запобігання та протидії дискримінації в Україні», «Про запобігання та протидію 
домашньому насильству», «Про протидію торгівлі людьми». 

На виконання законодавства ухвалено національні, регіональні та галузеві плани дій, 
спрямовані на захист прав і основних свобод людини та поліпшення становища жінок,  
а саме: Національна стратегія у сфері прав людини від 25.08.2015 р.; Національний план дій 
з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до  
2020 року від 24.02.2016 р.; Державна соціальна програма протидії торгівлі людьми на 
період до 2020 року від 24.02.2016 р.; Державна соціальна програма забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року від 11.04.2018 р.; 
Національний план дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях 
Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді 
України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на 
період до 2021 року від 05.09.2018 р. 

Слід відмітити, що, у цілому, з правового погляду в Україні забезпечено 
недискримінаційне законодавство для жінок. Проблема здебільшого виявляється у практиці 
застосування правових норм – це ігнорування відповідних положень законодавства, 
наявність формальних посилань на них, гендерно нейтральний підхід до розгляду судових 
справ, пов’язаних із захистом прав жінок, що призводять до порушення їхнього права на 
рівний доступ до правосуддя. 

Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» 
набрав чинності 01.01.2006 р. В ньому дається прогресивне визначення кільком ключовим 
поняттям у гендерній проблематиці, зокрема: «дискримінація за ознакою статі», «позитивні 
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дії», «сексуальні домагання», «гендерна рівність» тощо. В цілому, на думку вітчизняних 
науковців, «закон справедливо оцінюється експертами як декларативний, такий, що не 
передбачає ефективних інструментів і механізмів боротьби із гендерною дискримінацією» 
[2, с. 79]. 

Серед основних положень Закону, які все ж таки мають прикладне значення, 
визначимо такі: 

1) обов’язковість проведення гендерно-правової експертизи законодавства (ст. 4). 
Правотворчість на сьогодні здійснюється з обов’язковим врахуванням принципу 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та супроводжується 
обов’язковим висновком гендерно-правової експертизи [4]; 

2) обов’язковість оприлюднення органами державної статистики даних, що 
характеризують становище жінок і чоловіків у різних сферах життя суспільства (ст. 5). 
Враховуючи ряд показників, така статистична інформація дійсно збирається (зокрема, 
чисельність населення, рівень економічної активності, середня заробітна плата за видами 
економічної діяльності, рівень зайнятості і безробіття тощо) і може використовуватись під 
час розгляду справ для обґрунтування певної позиції [2, с. 80]; 

3) заборона роботодавцям в оголошеннях чи рекламі про вакансії пропонувати 
роботу лише жінкам або лише чоловікам, за винятком специфічної роботи, яка може 
виконуватися виключно особами певної статі, висувати різні вимоги, даючи перевагу одній 
із статей, вимагати від осіб, які влаштовуються на роботу, відомості про їхнє особисте 
життя, плани щодо народження дітей (ст. 17). Дана правова норма аналогічно закріплена 
Законом України «Про зайнятість населення» та Законом України «Про рекламу», що 
надало право органам державної влади контролювати її виконання роботодавцями. До того 
ж, самі претенденти на посаду у ряді випадків успішно оскаржували рішення та  
дії роботодавців, які безпідставно включали до оголошень вимогу щодо статі працівника  
[2, с. 81]; 

4) право на оскарження дискримінації за ознакою статі та сексуальних домагань, 
насильства за ознакою статі (ст. 22) і право на відшкодування матеріальних збитків та 
моральної шкоди, завданих внаслідок дискримінації, сексуальних домагань чи насильства 
за ознакою статі (ст. 23). Маю зазначити, що Закон при цьому не пропонує жодних 
спеціальних механізмів чи інструментів, особливого порядку оскарження дій, а просто 
відсилає до загального порядку оскарження і відшкодування шкоди, встановленого діючим 
законодавством. З огляду цього вбачається невисокий ступінь застосування положень 
Закону на практиці. 

Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» 
передбачає заборону дискримінації, зокрема за ознакою статі, та визначає наступні 
поняття: «дискримінація», «непряма дискримінація», «пряма дискримінація», 
«підбурювання до дискримінації», «позитивні дії», «пособництво у дискримінації», 
«утиск». Крім того, гарантується право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності з питань 
дискримінації (ст. 14), відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданих внаслідок 
дискримінації (ст. 15), та встановлюється відповідальність (цивільна, адміністративна  
та кримінальна) за порушення законодавства про запобігання та протидію дискримінації 
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(ст. 16). Слід зауважити, що Закон закріплює посилання на загальні правові норми та не 
обумовлює специфіку, пов’язану із самою дискримінацією. 

Чинне законодавство України регламентує жінкам та чоловікам рівні права та рівні 
можливості, закріплює принцип рівноцінної громадянської гідності жінок і чоловіків. 
Проте в повсякденному житті, практично в політичній, економічній, трудовій, соціальній 
сферах має місце певна нерівність. Основними жіночими проблемами в Україні 
виступають: домашнє насильство, проституція та торгівля жінками, наркоманія, 
акушерська агресія, дискримінація трансґендерних жінок, відсутність послідовної 
державної політики в цих сферах [5]. Актуальною постає проблема сексуальних домагань, 
які поширені серед чоловіків на керівних посадах та жінками-підлеглими [6]. 

На шляху до подолання гендерних проблем та встановлення гендерної рівності  
в нашій державі стоять наступні фактори: 

 Усталені уявлення щодо соціальної ролі жінок і чоловіків, де жінка розглядається 
слабкою порівнюючи з чоловіком істотою та виконує другорядну роль в політичному, 
суспільному та економічному житті; 

 Нерівний розподіл репродуктивної праці між жінками та чоловіками [7]; 
 Економічна криза та безробіття, від якої жінки страждають здебільшого, ніж 

чоловіки; 
 Недостатньо розвинуте громадянське суспільство, брак засобів та знань, 

необхідних жінкам для захисту своїх прав і свобод, для боротьби проти зловживань. 
Таким чином, ситуація в сьогоднішній Україні потребує реалізації послідовної 

державної гендерної політики, системної співпраці з цього питання органів державного 
управління, наукових установ, засобів масової інформації, громадських організацій та 
аналітичних центрів. Подальше завдання полягає у вдосконаленні законів та нормативно-
правових актів, які забезпечать практичне втілення принципу гендерної рівності в усіх 
сферах життєдіяльності українського суспільства. Також, слід звернути увагу на подолання 
гендерних стереотипів щодо ролі жінок і чоловіків у соціумі, підвищення рівня обізнаності 
жінок і громадян в цілому щодо системи прав, свобод та механізмів їх реалізації. Не менш 
важливим спрямуванням є формування умінь правознавців ідентифікувати ті випадки, коли 
порушення прав та законних інтересів жінки стає наслідком дії дискримінаційних 
положень або гендерно нейтральних законодавчих актів чи усталених стереотипів, які 
існують в суспільстві. Адже дотримання гендерних стандартів є не тільки індикатором 
рівності та демократії в суспільстві, а й обов’язковою вимогою Європейського 
співтовариства щодо вступу до ЄС. 
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Іt іs undeniable that economic sanctions have become an international punishment tool of 
choice in the post-bipolar era. The range of nations that have become targets of this instrument is 
growing month by month, as is the list of those states applying the sanctions. This rush to 
economic sanction has generated a great deal of criticism in both academic circles and among the 
multinational firms that are typically the bearers of a large part of the implicit taxation that 
economic sanctions represent. It is a reasonable generalization to characterize international 
economic sanctions as overused, ineffective, and unfair. Nevertheless, this characterization of 
sanctions is a generalization. In order to more fully understand what should be used and what 
should not, what is effective and what is not, and what is fair and what is not, a better 
understanding of what economic sanctions do is necessary.  

The article surveys the definitional issues of the economic sanctions in the international 
law theory. It gives a review of the conceptual background of the economic sanctions through the 
prism of the classical methodological approach of international law theory and then goes on to 
explore the variables of the efficiency of economic sanctions. 

At first, we will try to conceptualize the definition of the economic sanctions in the 
international law theory. There is no generally accepted definition of economic sanctions. The 
term «economic sanctions» is one of the more confused and confusing to have entered the lexicon 
and discourse of international law. Part of the ambiguity surrounding the term stems from the fact 
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that the word «sanctions» in everyday usage carries multiple meanings. According to the Oxford 
Concise Dictionary, the term can connote the granting of official permission or approval and, at 
the same time, a penalty or punishment for disobeying a law or rule [1, 11]. Confusion also results 
from the tendency of many scholars to use the term «sanctions» interchangeably with a raft  
of other descriptors, such as «economic statecraft», «economic coercion», «economic warfare»  
[2, X]. 

Ideas of economic sanctions were based on domestic analogy. As Kim Richard Nossal 
notes, «The 'League experiment' was explicitly designed to bring the conditions of domestic order 
to the international system. A set of rules was laid out in the Covenant; transgressors were 
threatened with the imposition of clearly specified hurtful penalties if they broke the 'law'; and the 
penalties were to be exacted by an institution that was supposed to come as close to being an 
international public authority as possible. The penalties against a Covenant breaking state – harms 
legitimized by the international community – had all of the structural properties of punishment as 
we know it in a domestic context» [3, 310–311]. Member-states must prioritize collective interests 
over national interests for maintaining collective security system. As Arnold Wolfers notes, «it 
was the basic assumption of all collectivist thinking that with the establishment of the League of 
Nations a universal community of nations had come into existence, to be the acting center of 
world affairs. The individual sovereign nations were merely the parts of an embracing whole, to 
which they and their inhabitants owed loyalty. National interests in the traditional sense of the 
word, therefore, should be subordinated to the interests of the community» [4]. 

As it was mentioned above, international law theorists borrowed their ideas of economic 
sanctions from municipal laws. Overall, the nature of economic sanctions within international law 
can be characterized by the following provisions: 1) economic sanctions should be applied by the 
international organization in order to maintain international peace and security. For instance, 
Quincy Wright claimed that the use of sanctions must be authorized by an international 
organization [5]. Scientists in international law argue that the United Nations Security Council 
applies economic sanctions to deal with four different categories of threats to international peace 
and security: 1) armed conflict between states; 2) armed conflict within states; 3) international 
norm-breaking states (the so-called «rouges»); and 4) international terrorism [6, 1–8]. 

In general, international law defines international economic sanctions as collective or 
organized punishment on a country that violates rules of conduct in international society. This 
definition is composed of two parts. First, international sanctions are collective or organized 
punishment. Second, international sanctions are punishment on a violator of international rules of 
conducts. 

Experts assume the existence of laws and/or norms for the constitution of sanctions. 
According to liberal paradigm there are no sanctions without common norms or laws that specify 
deviant behaviors. The distinction between coercion and sanctions is important. The possession of 
coercive power is not a sufficient, albeit necessary, condition for the resort to sanctions. Sanctions 
are coercive acts but not all coercive acts are sanctions. Sanctions are coercion that is used for 
promoting common interests. All coercive acts from self-interest are treated as acts of hostility, 
not sanctions. Theorists believe that norms or laws must preexist for the exercise of economic 
sanctions because they work as constitutive rules that specify which practices are counted as 
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legitimate coercion, that is, sanctions. Scholars of sanctions consider that international economic 
sanctions are modern phenomena. States started to engage in the practice of sanctions, they 
believe, only after international system was transformed into international society. 

On the other hand, it is necessary to underscore that the key methodological іssue of 
іdentifying the variables of the economic sanctions efficiency remains unresolved in international law 
scholarship. None of the classical schools has emerged uncontested through its capacity to provide an 
unequivocal answer to the puzzle of why economic sanctions in some cases fail to achieve desirable 
outcome. Generally, the theory determines that economic sanctions effectiveness depends on the wide 
international political support of the sanctions on the part of the great states on all stages of their 
implementations. Іt іs provided by the coincidence of their national interests in the target country and 
foreign political attraction of the geopolitical surrounding states of the target country towards 
realization of the sanctioned measures. The economic sanctions effectiveness also depends on such  
a factor as the formed normative and legal base which defines the principles and regulates the 
peculiarity of the economic sanctions implementation related to the target country. The next factors 
are: institutional providing of the sanctioned measures realization; export and import dependence of 
the target country on the state-sanctioner which is often guaranteed by the previous positive political 
relationships between the state-sanctioner and the objective state. It also depends on the moderation of 
goals the economic sanctions are aimed at [7]. 

In particular, scientists hypothesize that economically punishing sanctions are less likely to 
succeed against a nondemocratic target than they are against a democratic target. The reason for 
this conditional relationship is twofold. First, sanctions increase a leader’s ability to extract rents. 
Greater rents increase a nondemocratic leader’s ability to hold onto power, but greater rents do not 
increase a democratic leader’s ability to retain office. Second, the pressure to yield to sanctions 
depends critically on who is bearing the brunt of the costs in the targeted state. To succeed, 
sanctions need to target the regime’s winning coalition, the size and composition of which depend 
on a state’s political institutions. Against a democracy, where the winning coalition is large, 
economic sanctions are more likely to produce a policy change if they are relatively broad and 
affect many groups in society. Sanctions that are high in cost will generally have this effect. 
Paradoxically, when dealing with nondemocratic countries, states should avoid broad sanctions 
that impose high economic costs on the population at large because most people in the country are 
not part of the autocratic leader’s winning coalition, so the economic costs imposed on the larger 
population do not translate into political costs for the regime. In brief, because nondemocratic 
leaders generally have a narrowly defined winning coalition, broad and costly sanctions will  
be less successful against them than against democratic countries. To make nondemocratic  
leaders yield, states must be able to impose narrow sanctions affecting the core groups supporting 
the regime. 

At last it’s necessary to point out, that in the early XXI century the processes of 
globalization and the information revolution led to essential transformation of the international 
system, which is now composed of three different spheres: a military sphere, where the USA has 
unipolar control, but there are several states with a growing military potential as China and Russia 
and which are ready to become rivalries to the American presence around the world; an economic 
sphere, where there is a multipolarity shared by the USA, the European Union and Japan; and  



ІМПЕРАТИВИ РОЗВИТКУ ПРАВА ТА ДЕРЖАВИ        ІV (ХV) ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

33 

a third transnational sphere, where a diversity of state and non-state agents coexist [8]. The 
characteristics of the emerging threats also have their origins in the processes of globalization and 
the information revolution: their main agents are non-state entities that exist and act in the 
transnational sphere. If hard power resources can be effective in the military and economic 
spheres, only soft power can work at the transnational level and in reality of proxy war. For 
Ukraine which is evolved in a war conflict with Russia the soft power instruments can become 
effective tools to secure national interests of Kyiv. 
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Инновационные понятия базисных собственно криминалистических и ордистиче-
ских методов исследования [1, с. 345–347; 2, с. 203–206; 3, с. 203–204 и др.] целесообразно 
развить [4, с. 405–416] таким образом. 

Индивидуальная идентификация представляет собой процесс отождествления 
признаков внешнего строения определенного твердого тела (для человека - признаков 
внешности) с их материально фиксированным отображением на ином твердом теле или  
в его структуре (материальные отпечатки) либо в сознании личностного источника 
(идеальные отпечатки) [4, с. 409–410]. 
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Индивидуальная идентификация возможна лишь в том случае, когда в материально 
фиксированном отображении (материальном или идеальном отпечатке) удается распознать 
такое количество признаков, на основе которого у исследователя возникает внутреннее 
убеждение в том, что они принадлежат к признакам внешнего строения (признакам 
внешности) конкретного отпечаткообразующего твердого тела (конкретного личностного 
источника). В иной ситуации в зависимости от качества и/или количества такого рода 
признаков можно говорить об их принадлежности только к признакам внешнего строения 
(признакам внешности) той или иной группы твердых объектов, к примеру, не конкретному 
ножу, а ножу с определенными параметрами толщины, ширины, формы и пр. его лезвия, 
либо определенной группе людей, например, взрослому мужчине или женщине либо 
ребенку определенной расы, национальности, возраста, роста, телосложения, типа, формы 
и иных общих признаков лица и пр. [4, с. 410]. 

Групповую идентификацию более правильно представить как процесс 
отождествления признаков внешнего строения определенной группы твердых тел 
(признаков внешности группы людей) с их материально фиксированным отображением на 
ином твердом теле либо в его структуре (материальные отпечатки) или в сознании 
личностного источника (идеальные отпечатки). 

Группофикация фактически представляет собой процесс установления родового, 
видового либо группового сходства морфологии (внешнего или внутреннего строения) 
либо иных субстанциональных признаков (качественно-количественного состава, 
физических и химических констант и др.) двух и более твердых тел либо 
субстанциональных признаков двух и более объемов вязких, сыпучих, жидких или 
газообразных веществ. 

Сущность классификационного исследования состоит в констатации факта 
наличия у конкретного твердого тела живой или неживой природы либо у одного объема 
вязких, сыпучих, жидких или газообразных веществ признаков принадлежности  
к определенной таксономической либо иной классификационной группе. 

Диагностическое исследование более целесообразно рассматривать как процесс 
установления факта наличия признаков общего характера определенного внешнего или 
внутреннего воздействия по их материально фиксированному отображению на 
поверхности или в структуре твердого тела либо в структуре вязких, сыпучих, жидких или 
газообразных веществ (материальные отображения) либо в памяти личностного источника 
(идеальные отображения), дающее возможность диагностировать по такого рода 
отображениям факт и иные обстоятельства данного воздействия [4, с. 410]. 

Сущность ситуационного исследования состоит в установлении механизма или 
ситуации взаимодействия двух и более твердых тел либо объемов веществ вязкого, 
сыпучего, жидкого или газообразного агрегатного состояния с определенным твердым 
телом по материально фиксированному отображению (материальному отображению) 
признаков данного механизма либо ситуации на поверхности или в структуре твердого тела 
либо по идеальному отображению этих же признаков в памяти личностного источника  
[4, с. 410–411]. 
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Установление общего источника происхождения двух и более твердых тел или их 
частей либо двух и более объемов вязких, сыпучих, жидких или газообразных веществ 
может быть осуществлено с помощью индивидуальной идентификации (в т.ч. по общей 
линии либо плоскости разделения), групповой идентификации, группофикации, 
диагностирования и/или ситуационного исследования [4, с. 411]. 

Наряду с этим Ю. Д. Ткач разработал и последовательно развивал новую доктрину 
классификации криминалистических методов исследования [13, с. 343–345; 15,  
с. 202–203 и др.], которую с небольшими уточнениями [4, с. 411–412] более целесообразно 
представить в такой редакции: 

1. Базисный метод исследования – метод диалектического материализма.  
2. Общенаучные методы исследования:  
2.1. Чувственно-рациональные методы:  
2.1.1. Метод наблюдения.  
2.1.2. Метод описания.  
2.1.3. Метод сравнения.  
2.1.4. Метод эксперимента.  
2.1.5. Метод моделирования.  
2.2. Логические методы:  
2.2.1. Метод анализа.  
2.2.2. Метод синтеза.  
2.2.3. Метод индукции.  
2.2.4. Метод дедукции.  
2.2.5. Метод гипотезы.  
2.2.6. Метод аналогии.  
2.3. Математические методы:  
2.3.1. Метод измерения.  
2.3.2. Метод математического моделирования. 
2.3.4. Геометрические методы и др.  
3. Криминалистические методы:  
3.1. Собственно криминалистические методы:  
3.1.1. Базисные собственно криминалистические методы исследования:  
3.1.1.1. Метод идентификации.  
3.1.1.2. Метод группофикации.  
3.1.1.3. Метод классификационного исследования.  
3.1.1.4. Метод диагностического исследования.  
3.1.1.5. Метод ситуационного исследования.  
3.1.1.6. Метод установления общего источника происхождения.  
3.1.2. Общие собственно криминалистические методы:  
3.1.2.1. Метод версирования.  
3.1.2.2. Метод планирования и организации преодоления криминальных и иных 

правонарушений.  
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3.1.2.3. Метод взаимодействия разных субъектов в процессе преодоления крими-
нальных и иных правонарушений.  

3.1.2.4. Метод поиска объективных, субъективных и смешанных источников 
антиделиктных сведений.  

3.1.2.4. Метод розыска объективных, субъективных и смешанных источников 
антиделиктных сведений и др., что может быть продолжено с выделением многих иных 
частных методов собирания трассосубстанций или документов либо установления 
личностных источников, а также осуществления иных этапов (элементов) последо-
вательности работы с объективными, субъективными и смешанными источниками 
антиделиктных сведений и т.д. [4, с. 411]. 

3.1.3. Частные собственно криминалистические методы исследования:  
3.1.3.1. Метод цветоделительной фотовидеосьемки.  
3.1.3.2. Метод контрастной фотовидеосьемки.  
3.1.3.3. Метод физического моделирования.  
3.1.3.4. Метод дактилоскопии.  
3.1.3.5. Метод пороскопии.  
3.1.3.6. Метод эджескопии.  
3.1.3.7. Методы габитоскопии.  
3.1.3.8. Метод субъективного портрета.  
3.1.3.9. Метод опознания.  
3.1.3.10. Метод фотовидеопортретной реконструкции лица человека по черепу.  
3.1.3.11. Методы следственного (судебного, экспертного) эксперимента.  
3.1.3.12. Методы обследования (осмотра, личного исследования) места деяния  

и траcсосубстанций.  
3.1.3.13. Методы обыска различных объектов.  
3.1.3.14. Метод «психологической ловушки». 
3.1.3.15. Метод «химической ловушки».  
3.1.3.16. Одорологические методы (общий, диагностический и др.).  
3.1.3.17. Антропологические методы.  
3.1.3.18. Антропометрические методы и др.  
3.2. Заимствованные криминалистические методы:  
3.2.1. Физические методы.  
3.2.2. Химические методы.  
3.2.3. Физико-химические методы.  
3.2.4. Биологические методы.  
3.2.5. Социологические методы.  
3.2.6. Психологические методы.  
3.2.7. Кибернетические методы и др. [4, с. 412]. 
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Ефективне функціонування господарського механізму можливе лише за системного 
правового регулювання господарських відносин, більшість з яких набуває договірних 
форм. 

Проблематика наукового дослідження договорів про надання послуг виокремлення 
їх специфічних ознак та розмежування від інших правових інституцій була предметом 
дослідження Н. С. Кузнєцової, І. М. Кучеренко, В. В. Луця, І. Б. Новицького, О. П. Орлюк, 
О. А. Підопригори, П. М. Рабіновича, Д. І. Степанова, Ю. К. Толстого, Є. О. Суханова,  
Є. О. Харитонова, Я. М. Шевченко, Є. Д. Шешеніна, Р. Б. Шишки та інших 

Разом з тим, питання юридичної характеристики договору на аварійно-рятувальне 
обслуговування, його видів з урахуванням критерію оплатності та встановлення його місця 
в системі договірного права України, потребують додаткового наукового аналізу. 

Критерій оплатності на доктринальному рівні використовується в одному із двох 
значень: 1) як реальне отримання зустрічного майнового задоволення; 2) як можливість 
задоволення майнового інтересу в майбутньому. 

Для всіх господарських договорів, які передбачають товарообмін (у широкому 
значенні слова), критерій оплатності перетворюється на їх правову особливість. Це 
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пов’язано із тим, що кваліфікаційною ознакою господарської діяльності, незалежно від 
того, про який із її різновидів іде мова, є її вартісний характер.[9, с. 40–41]. 

Однак, критерій оплатності є лише частиною юридичного складу, необхідного для 
визначення особливості договору на аварійно-рятувальне обслуговування та підставою для 
розмежування окремих його видів. 

Особливості договорів на аварійно-рятувальне обслуговування, їх істотні умови та 
порядок укладання, крім загальних норм цивільного законодавства, регулюються 
спеціальними нормами, зокрема, Кодексом цивільного захисту України  (далі – КЦЗУ). 

В законодавстві відсутнє нормативно-правове визначення договору на аварійно-
рятувальне обслуговування, однак, предмет договору на аварійно-рятувальне обслугову-
вання визначався у Типовому договорі на постійне та обов'язкове обслуговування 
державними аварійно-рятувальними службами об'єктів та окремих територій, що містився  
в додатку до Порядку обслуговування об'єктів та окремих територій державними аварійно-
рятувальними службами, затвердженому Наказом Міністерства України з питань над-
звичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської 
катастрофи від 17.11.2003 р. № 440, який на сьогодні є скасованим.  

Так, предметом Договору є організація та здійснення аварійно-рятувальною 
службою аварійно-рятувального обслуговування об'єкта з метою своєчасного  реагування 
та виконання  аварійно-рятувальних робіт при виникненні на об'єкті надзвичайної ситуації, 
а також профілактичної роботи із запобігання (профілактики) виникненню надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характерів, спрямованої на поліпшення техногенної 
безпеки об'єктів (територій) та підвищення  рівня підготовленості об'єкта до рятування 
людей та ліквідації надзвичайних ситуацій.  

Як передбачено ч. 1 ст. 133 КЦЗУ, суб’єкти господарювання та окремі території, на 
яких існує небезпека виникнення надзвичайних ситуацій, підлягають постійному та 
обов’язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню на договірній основі аварійно-
рятувальними службами, які пройшли атестацію в установленому порядку. 

Частиною 2 ст. 133 КЦЗУ визначено, що аварійно-рятувальне обслуговування 
передбачає надання послуг з проведення відповідних робіт із запобігання виникненню 
надзвичайних ситуацій (профілактики), локалізації і ліквідації наслідків аварій, інших 
послуг відповідно до укладеної угоди. 

Виходячи з діючого законодавства предметом договору на аварійно-рятувальне 
обслуговування є надання послуг з проведення відповідних робіт із запобігання 
виникненню надзвичайних ситуацій (профілактики), локалізації і ліквідації наслідків 
аварій, інших послуг. 

Порядок здійснення постійного та обов’язкового аварійно-рятувального 
обслуговування суб’єктів господарювання, галузей та окремих територій затверджено 
Постановою КМУ від 11 січня 2017р. № 5 (далі – Порядок № 5), яка визначає механізм 
здійснення аварійно-рятувальними службами постійного та обов’язкового аварійно-
рятувального обслуговування суб’єктів господарювання, галузей та окремих територій, 
щодо яких існує небезпека виникнення надзвичайних ситуацій.  
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Аварійно-рятувальному обслуговуванню підлягають суб’єкти господарювання, 
галузі та окремі території, щодо яких існує небезпека виникнення надзвичайних ситуацій 
(пункти 1, 2 Порядку № 5). 

Згідно з п. 6 Порядку № 5 обслуговування здійснюється на підставі відповідного 
договору, що укладається між суб'єктом господарювання та аварійно-рятувальною 
службою, за письмовим зверненням уповноваженої особи суб'єкта господарювання до 
відповідної аварійно-рятувальної служби з одночасним поданням відомостей, визначених 
за результатами ідентифікації об'єкта підвищеної небезпеки, декларації безпеки та плану 
локалізації і ліквідації наслідків аварій на об'єкті підвищеної небезпеки, які підлягають 
обслуговуванню. 

Виходячи із змісту ст. 133 КЦЗУ підставою для укладання договорів на аварійно-
рятувальне обслуговування об'єктів аварійно-рятувальними службами є наявність на об'єкті 
джерела потенційної небезпеки або ризику виникнення надзвичайних ситуацій природного 
чи техногенного характеру. 

Враховуючи викладене, укладення договору на постійне та обов’язкове аварійно-
рятувальне обслуговування об’єктів та окремих територій є обов’язковим в силу закону. 

Відповідно до ст.79 КЦЗУ та п.10 Порядку № 5 безоплатно здійснюється 
проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт під час ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій. Вичерпний перелік аварійно-рятувальних та інших невідкладних 
робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період, які 
здійснюється на безоплатній основі, визначено у ч.2 ст.79 КЦЗУ. 

Пунктом 9 Порядку № 5 передбачено, що вартість аварійно-рятувального 
обслуговування визначається згідно з розрахунком, що є невід'ємною частиною договору 
на обслуговування. 

Спільним наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та  
у справах захисту населення від наслідків чорнобильської катастрофи та Міністерства 
економіки та з питань європейської інтеграції України від 15 грудня 2003 року № 495/369, 
затверджено Порядок визначення розмірів оплати за обслуговування об'єктів та окремих 
територій державними аварійно-рятувальними службами (далі – Порядок № 495/369). 

Пунктом 2.1 Порядку № 495/369 визначено, що вартість постійного та обов'язкового 
аварійно-рятувального обслуговування складається з розрахунку витрат на утримання 
аварійно-рятувальної служби (формування) та вартості виконання аварійно-рятувальних 
робіт. Підставою для розрахунку вартості утримання аварійно-рятувальної служби 
(формування) є планові витрати на утримання однієї оперативної одиниці рятувальників, 
що визначені засновником на підставі галузевих нормативних витрат, розрахунків 
аварійно-рятувальної служби та кількості і професійного складу оперативних одиниць 
рятувальників, що необхідні для обслуговування того чи іншого об'єкта чи окремої 
території. 

Витрати, на утримання аварійно-рятувальної служби пов'язані з функціонуванням 
оперативних одиниць  та управління ними в режимі постійної готовності, а саме: прямі 
витрати на утримання оперативних одиниць, прямі матеріальні  витрати, загально-
виробничі витрати на утримання оперативних одиниць рятувальників, адміністративні 
(загальногосподарські) витрати на утримання оперативних  одиниць рятувальників. 
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Таким чином, договір на аварійно-рятувальне обслуговування є обов’язковим до 
укладання в силу закону, є оплатним та має спеціальний механізм формування 
вартості послуг аварійно-рятувального обслуговування за статтями витрат, що 
встановлений спеціальним нормативно-правовим актом. Предметом договору на 
аварійно-рятувальне обслуговування є надання послуг з проведення відповідних робіт  
із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій (профілактики), локалізації  
і ліквідації наслідків аварій, інших послуг, а підставою для укладання договорів на 
аварійно-рятувальне обслуговування об'єктів аварійно-рятувальними службами  
є наявність на об'єкті джерела потенційної небезпеки або ризику виникнення 
надзвичайних ситуацій природного  чи  техногенного характеру.  

Окремо унормоване статтею 134 КЦЗУ надання платних послуг аварійно-
рятувальними службами, а саме, регіональні та комунальні аварійно-рятувальні служби 
можуть надавати платні послуги, що не суперечать та не перешкоджають їх основній 
діяльності. Перелік платних послуг визначається Кабінетом Міністрів України. 

Відповідно до п. 4.6. Порядку № 495/369 основою для укладання договору на 
надання додаткових платних послуг є письмове звернення суб'єкта обслуговування, що 
потребує таких послуг.  

Постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1102 Деякі 
питання надання платних послуг підрозділами Міністерства надзвичайних ситуацій  
(далі – Постанова № 1102) затверджено Перелік платних послуг протипожежного 
призначення, які надаються підрозділами ДСНС, згідно з додатком 1, а також Перелік 
додаткових платних послуг, які надаються аварійно-рятувальними службами ДСНС,  
згідно з додатком 2. 

Пунктом 2 Постанови № 1102 встановлено, що послуги, зазначені в додатках 1 і 2 до 
цієї постанови, надаються за запитами юридичних та фізичних осіб і за умови, що їх 
надання не суперечить та не перешкоджає основній діяльності підрозділів Міністерства 
надзвичайних ситуацій. 

Механізм формування вартості платних послуг у сферах цивільного захисту 
визначено спільним наказом Міністерства надзвичайних ситуацій, Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства Фінансів України від 3 січня  
2012 року № 1/2/1 «Про затвердження методики формування вартості платних послуг,  
які надаються підрозділами Міністерства надзвичайних ситуацій України» (далі – 
Методика № 1/2/1). 

Пунктом 1.4 Методики № 1/2/1 передбачено, що вартість платних послуг 
визначається підрозділами МНС України окремо за кожним видом послуг, зазначених у 
додатках до Постанови № 1102, і складається з витрат, безпосередньо пов'язаних з їх 
наданням. 

Згідно пункту 2.1 Методики № 1/2/1 формування вартості платних послуг 
здійснюється відповідно до економічно обґрунтованих планованих витрат підрозділів МНС 
України, визначених на підставі державних та галузевих нормативів витрат ресурсів, 
техніко-економічних розрахунків, кошторисів, з урахуванням цін на матеріальні ресурси та 
послуги у запланованому періоді. 
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Таким чином, укладання договору надання платних послуг аварійно-рятуваль-
ними службами є правом, а не обов’язком аварійно-рятувальної служби, має 
факультативний характер та базується на сукупності юридичних фактів, що 
становлять певний юридичний склад, а саме:  

по-перше, предметом договору надання платних послуг може бути лише 
вичерпний перелік послуг, чітко визначений в Постанові № 1102 

по-друге, укладання договору надання платних послуг не повинно суперечити та 
перешкоджати основній діяльності аварійно-рятувальних служб; 

по-третє, правові підстави та механізм визначення вартості додаткової 
платної послуги визначено в спеціальному нормативно-правовому акті – Методиці  
№ 1/2/1. 

по-четверте, підставами надання додаткових платних послуг аварійно-
рятувальними службами є письмове звернення суб'єкта обслуговування, що потребує 
таких послуг.  

Отже, послуги аварійно-рятувального обслуговування та додаткові платні 
послуги мають різну правову природу, характер правовстановлення, механізм 
формування вартості та складають різний предметний склад істотних умов договору 
тому  надаються за окремо укладеними договорами. 

Договори на аварійно-рятувальне обслуговування не можна вважати договорами 
про надання додаткових платних послуг з огляду на наступне: 

договір на аварійно-рятувальне обслуговування є обов’язковим до укладання  
в силу закону в той час, як укладання договору надання платних послуг аварійно-
рятувальними службами є правом, а не обов’язком аварійно-рятувальної служби, має 
факультативний характер 

предметом договору на аварійно-рятувальне обслуговування є надання послуг з 
проведення відповідних робіт із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій 
(профілактики), локалізації і ліквідації наслідків аварій, інших послуг, а предметом 
договору надання платних послуг може бути лише вичерпний перелік послуг, чітко 
визначений в Постанові № 1102 

підставою для укладання договорів на аварійно-рятувальне обслуговування 
об'єктів аварійно-рятувальними службами є наявність на об'єкті джерела 
потенційної небезпеки або ризику виникнення  надзвичайних  ситуацій природного чи 
техногенного характеру, а підставами надання додаткових платних послуг аварійно-
рятувальними службами є письмове звернення суб'єкта обслуговування, що потребує 
таких послуг 

правові підстави та механізм визначення вартості послуги, що надається за 
зазначеними договорами визначено в спеціальних різних нормативно-правових актах. 
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з систематизації вказують на невирішеність багатьох теоретичних та практичних питань; 
саме це й привернуло нашу увагу до такого інструменту систематизації законодавства  
(у широкому значенні), як Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів України. 

Поняття «інструмент» (лат. instrumentum – знаряддя) ми використовуємо у значенні 
алгоритму – системи правил для ефективного вирішення завдань, вихідні дані яких можуть 
змінюватися в певних межах (масовість алгоритму), це, по-перше; по-друге, процес 
застосування правил щодо вихідних даних однозначно детермінований; та, по-третє, на 
кожному етапі застосування правил відомо, що вважати його результатом 
(результативність алгоритму) [1, с. 18]. Вже за часів Р. Декарта та Г.-В. Лейбніця проблема 
вирішення завдань за допомогою алгоритмів пов’язувалося з питанням використання 
машин замість людини та меж автоматизації процесів мислення. 

Здатність права бути об’єктом алгоритмізації підтверджується появою legal tech, їх 
визнанням та успіхом, а боти-юристи вже реальність сьогодення. Алгоритмізація у праві 
проявляє себе в правотворчості, тлумаченні, систематизації та ін., дає добрий економічний 
ефект. Як окремий приклад, що ілюструє питання, можна навести інформацію розміщен на 
одному з «адвокатських» сайтів – «Інновації в праві: коли алгоритми замінять юристів» [2]. 

З погляду загальної теорії держави і права систематизація визначається як діяльність 
спрямована на впорядкування та удосконалення нормативно-правових актів, приведення їх 
у єдину внутрішньо погоджену систему [3; 4]. О. Ф. Скакун виділила 3 види система-
тизації: інкорпорацію, консолідацію, кодифікацію, а технічною передумовою трьох видів 
систематизації є, відповідно, облік нормативно-правових актів [4, с. 382]; інші автори 
вважають облік одним з видів систематизації [3; 5]. Деякі дослідники серед дієвих 
елементів систематизації визначають уніфікацію, що з одного боку виявляє себе, як:  
а) принцип систематизації, б) техніко-юридичний прийом [4, с. 386–388]. Також окремі 
дослідники висловлюють сумнів щодо змісту та співвідношення інкорпорації та 
систематизації. 

Перед тим як перейти до розгляду структури та функціональних можливостей 
Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів України, зазначимо, що певним 
чином Реєстр відображає масштаби, обсяг національної системи законодавства, її 
структуру. У 2021 р. загальна кількість нормативно-правових актів у інформаційному фонді 
Реєстру більш ніж сто тисяч. 

Створення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів України має 
свою історію. 

Перший етап припадає на березень 1999 р. – квітень 2001 р. На цьому етапі була 
розпочата робота зі створення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів: 
розроблені Мін’юстом України методологічні принципи створення та ведення Реєстру; 
Інформаційно-аналітичним центром «ЛІГА» був розроблений програмно-технологічний 
комплекс зі створення та ведення Реєстру; на цьому етапі уведено в дію цей унікальний 
програмно-технологічний комплекс. Також почалося формування Еталонного фонду 
Реєстру, дана діяльність полягала у опрацюванні, підготовці контрольного стану та 
перевірці на автентичність контрольним примірникам текстів нормативно-правових актів, 
виданих у період з 16 липня 1990 р. по 2001 рік. Починається також аналогічна робота  
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з опрацювання, підготовки текстів нормативно-правових актів виданих до 16 липня  
1990 року. У цей період Мін’юстом України проводиться конкурс на виконання функцій 
адміністратора Реєстру відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від  
23 квітня 2001 року № 376. 

Початок другого етапу можна пов’язати з червнем 2001 р. Відбувається визначення 
адміністраторів Реєстру відповідно до рішення конкурсної комісії Міністерства юстиції 
України від 1 червня 2001 р.: Адміністратором обліку користувачів Реєстру стає 
Держінформ’юст; Технічним адміністратором Реєстру – Інформаційно-аналітичний  
Центр «ЛІГА». 

На другому етапі розробляється та затверджується пакет нормативно-правових актів 
щодо запровадження Реєстру та користування ним; починається робота щодо 
запровадження доступу до Реєстру. Розроблюються та затверджуються нормативно-правові 
акти щодо порядку та розмірів плати за одержання інформації з Реєстру. У травні 2003 р. 
починається дослідна експлуатація системи доступу до інформаційного фонду Реєстру 
центральними органами виконавчої влади. З липня 2003 р. проводяться методичні 
семінарів щодо порядку доступу до Реєстру центральних органів виконавчої влади,  
а у вересні–жовтні 2003 р. доступ до Реєстру надається центральним органам виконавчої 
влади та запроваджується доступ до Реєстру фізичним та юридичним особам 

На тепер Реєстр нормативно-правових актів являє собою розгалужену систему 
правової інформації. На сайті Єдиного державного реєстру визначено, що реєстр – це 
автоматизована система збирання, накопичення та опрацювання актів законодавства, яка 
складається з Еталонного, Страхового, Робочого та Інформаційного фондів [6]. 

Кожний з фондів Єдиного державного реєстру виконує власні функції, а саме: 
Еталонний фонд Реєстру є комп’ютерною та інформаційною системою, що призначена для 
зберігання та обліку еталонних текстів нормативно-правових актів у контрольному стані 
(Еталонний фонд формується та зберігається в Мін’юсті); Робочий фонд Реєстру – 
комп’ютерна інформаційна система, яка підтримує технологію ведення Реєстру  
і використовується для підготовки та опрацювання текстів нормативно-правових актів при 
внесенні їх до еталонного фонду Реєстру; Страховий фонд Реєстру – це архівні копії 
еталонного фонду Реєстру, які зберігаються в Мін’юсті на електронних носіях і призначені 
для відновлення в автентичній формі еталонного фонду Реєстру у разі його повної  
або часткової втрати; Інформаційний фонд Реєстру – спеціально створена для надання 
широкому колу користувачів інформації з Реєстру комп’ютерна інформаційна система  
у формі окремої бази даних, в якій зберігаються копії еталонних текстів нормативно-
правових актів [6]. 

Правові засади Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів складають 
Указ Президента України від 27 червня 1996 року N 468/96 «Про Єдиний державний реєстр 
нормативних актів» та Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 року  
№ 376 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-
правових актів та користування ним» [7; 8]. На держателя реєстру – Міністерство юстиції 
України – покладений обов’язок забезпечити в Україні єдині принципи ідентифікації 
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нормативних актів, державного обліку, створення фонду цих актів і підтримання їх  
у контрольному стані, доступності та гласності правової інформації [6]. Видячи з цього 
Мін’юст розробляє організаційні та методологічні принципи ведення Реєстру; приймає 
рішення про включення нормативно-правових актів до Реєстру; здійснює їх опрацювання, 
ідентифікацію, класифікацію, відповідає за автентичність і контрольний стан еталонних 
текстів; забезпечує внесення нормативно-правових актів до еталонного фонду та його 
збереження; здійснює контроль за наданням інформації з Реєстру. 

Важливу забезпечувальну роль у цій системі відіграють адміністратори Реєстру – 
Адміністратор обліку та Технічний адміністратор Реєстру. 

Адміністратор обліку користувачів та контролю доступу до Реєстру 
(Адміністратор обліку) забезпечує реєстрацію користувачів Реєстру та ведення бази даних 
цих користувачів, цю функцію виконує державне підприємство «Національні інформаційні 
системи» Міністерства юстиції України, що здійснює обслуговування й облік користувачів 
Реєстру [6]. 

На Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА» покладена роль Адміністратора 
технологій ведення всіх фондів Реєстру та доступу до Реєстру (Технічний адміністратор); 
«ЛІГА» здійснює супроводження і розвиток програмно-інформаційного забезпечення 
Реєстру, відповідає за технічну підготовку текстів нормативно-правових актів для внесення 
їх до відповідного фонду Реєстру, формує та підтримує інформаційний фонд Реєстру, 
здійснює обслуговування та технічну підтримку користувачів Реєстру [6]. 

Правова інформація, що алгоритмізована та розміщена в Єдиному державному 
реєстрі нормативно-правових актів України, є найповнішим зібранням нормативно-
правових актів та є фактором стабільності правової системи; крім цього Реєстр 
нормативно-правових актів представляє інтерес як об’єкт наукового дослідження, в якому 
віддзеркалюються нові тенденції сучасної цивілізації. 
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Правовий інститут публічного майна передбачає можливість застосування різних 

видів правових режимів до того чи іншого суб’єкту, який розпоряджається цим майном та 
виконує адміністративну діяльність. Визначення адміністративно-правового статусу 
комунального майна, застосування до нього певних видів правових режимів майна –  
є одним із найактуальніших питань у формуванні сильної та самодостатньої територіальної 
громади.  

В статті 41 Конституції України вказано, що громадяни для задоволення своїх 
потреб можуть користуватися об’єктами права державної та комунальної власності 
відповідно до закону [1]. Тобто, визначається окремий вид – комунальна власність. Вона 
є самостійним об’єктом та не входить до складу державної власності. Управління таким 
майном здійснюється безпосередньо територіальною громадою.  

Комунальна власність – це власність адміністративно-територіальних одиниць. 
Суб’єктом права комунальної власності, відповідно до ст. 1 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» є територіальні громади, від їх імені та в інтересах яких функції 
і повноваження місцевого самоврядування здійснюють місцеві ради [2]. 

У статті 142 Конституції України та в статті 16 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» визначено об’єкти комунальної власності, до яких віднесено 
рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, 
що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об’єкти 
їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад [1, 2]. 

Щоб здійснити правомочності власника комунального майна, територіальні громади 
можуть сформувати комунальні підприємства. Таку діяльність реалізовують лікувально-
оздоровчі, освітні, соціальні заклади, які покликані задовольняти потреби жителів тієї чи 
іншої адміністративно-територіальної одиниці. Проте, до майна комунальних підприємств, 
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установ і організацій можуть належати і засоби зв’язку, спеціальне устаткування, публічні 
грошові кошти та інше, що значно розширює можливості та матеріальну базу вказаних 
суб’єктів.  

В контексті даного дослідження слід вказати на відмінність поняття статус майна. 
Дана дефініція передбачає правове становище, закріплене у нормах права інституту, що 
розглядається. Щодо категорії правового режиму майна, то це поєднання способу та методу 
правового регулювання вказаних правовідносин.  

Вищезгадані поняття співвідносяться між собою як загальне і часткове. Перше з них 
стосується загальних вимог закону до підстав і умов виникнення, припинення  
у відповідних суб’єктів права власності, обсягу повноважень власника, правових засобів 
захисту (охорони) прав власника, тобто змісту речового права певної форми, що становить 
основу правового статусу комунального майна. Друге – на базі загальних основ 
адміністративно-правового статусу комунальної власності відображає особливості 
останнього відносно окремих суб’єктів організаційно-установчих повноважень (наприклад, 
різниться правовий режим комунального майна, що перебуває у власності різних 
територіальних громад, хоча єдиним є правовий статус комунальної власності) [5]. 

Адміністративно-правовий режим майна, що перебуває в комунальній власності – 
це такі способи та методи, які застосовуються органами місцевого самоврядування при 
реалізації відповідних функцій і повноважень на праві власності майна. Вони передбачають 
практичне втілення правомочностей публічним майном загального користування.  

Об’єднання таких категорій, як спосіб і метод юридичного регулювання 
правовідносин, що виникають з приводу присвоєння суб’єктами певного майна, можна 
назвати правовим режимом власності. 

Такий режим передбачає необхідність урахування аспектів, що зумовлені 
специфічним характером правового регулювання. 

Адміністративно-правовий статус майна, що є в комунальній власності – це 
володіння, користування та розпорядження об’єктами, а також майновими правами та 
обов’язками, що забезпечують публічний інтерес та управління суб’єктами публічної 
адміністрації. Визначена організаційно-управлінська діяльність здійснюється на підставі 
повноважень щодо можливості учасників даних правовідносин здійснювати дії по 
відношенню до відповідного майна. 

Належність права комунальної власності до публічних (адміністративних) видів 
визначають ознаки права комунальної власності як самостійної її форми. 

Серед об’єктів, що відносяться до комунальної власності, можна виділити зі  
статусом виключного права комунальної власності. До них відносяться: природні ресурси і 
природні об’єкти місцевого значення, крім категорій земель, дозволених до продажу; 
цвинтарі; смітники і місця поховання відходів; вулиці, проїзди, дороги, парки, сквери, 
ботанічні і зоологічні сади; дендрарії, заповідники [5]. 

5 лютого 2015 р. Верховною Радою України був прийнятий Закон України «Про 
добровільне об’єднання територіальних громад», що передбачив механізм для створення 
такого суб’єкта адміністративного права як об’єднана територіальна громада, яка  
є правонаступником всього майна, прав та обов’язків територіальних громад, що 
об’єдналися (ч. 3 ст. 8) [3]. 
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Відповідно до частини третьої статті 8 Закону України «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад», об’єднана територіальна громада є правонаступником всього 
майна, прав та обов’язків територіальних громад, що об’єдналися, з дня набуття 
повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною такою об’єднаною 
територіальною громадою [3]. 

Юридичною підставою передачі комунального майна до об’єднаної територіальної 
громади є рішення відповідних рад, які об’єдналися. Вони набувають прав та обов’язків на 
комунальне майно з моменту об’єднання і передачі повноважень  відповідних рад до 
об’єднаної територіальної громади.  

У разі об’єднання територіальних громад одного району в одну об’єднану 
територіальну громаду майно спільної власності територіальних громад такого району  
є комунальною власністю об’єднаної територіальної громади. Пов’язані з відповідним 
майном права та обов’язки належатимуть об’єднаній територіальній громаді з дня набуття 
повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною цією об’єднаною 
територіальною громадою.  

Вищезгаданий Закон визначивши, що територіальні громади, які добровільно 
об’єдналися або будуть об’єднуватися, мають передати все належне їм майно в одну 
територіальну громаду, не регламентує механізму передачі такого майна. До початку 
процедури передачі майна та зобов’язань органам місцевого самоврядування, у зв’язку  
з об’єднанням територіальних громад, необхідно провести їх інвентаризацію з метою 
забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності 
відповідних установ. 

Чинним законодавством не передбачений порядок передачі об’єктів та майна 
спільної власності територіальних громад району до комунальної власності ОТГ. Як 
правило, такий порядок затверджують окремим рішенням районні ради. Тут можна 
враховувати і положення Порядку передачі об’єктів права державної власності, Порядку 
подання та розгляду пропозицій щодо передачі об’єктів з комунальної у державну 
власність та утворення і роботи комісії з питань передачі об’єктів у державну власність, 
затверджених постановою КМУ від 21.09.98 р. № 1482 [4]. 

При співвідношенні понять адміністративно-правового статусу та адміністративно-
правового режиму потрібно визначити взаємодію та взаємозалежність цих двох дефініцій. 
Досліджуючи перше загальне поняття необхідно комплексно окреслити адміністративно-
правовий статус комунального майна шляхом аналізу законодавчих актів з питань 
функціонування місцевого самоврядування та комунальної власності. Поряд з цим і тих 
норм, які врегульовують порядок передачі комунального майна від однієї територіальної 
громади до іншої, передачі майна збанкрутілих суб’єктів господарювання у комунальну 
власність та ряд інших актуальних питань.  

Таким чином, з метою вдосконалення законодавчих норм, що визначають 
адміністративно-правовий статус комунального майна, необхідно чітко окреслити його 
адміністративно-правовий режим, встановити взаємозалежність між досліджуваними 
поняттями, комплексно проаналізувавши ті норми Конституції та законів України, які 
виділяють правовий статус комунального майна, регулюють питання функціонування 
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місцевого самоврядування та комунальної власності. Зазначені аспекти висвітлюють 
перспективи подальшого управління майном комунальної власності об’єднаних 
територіальних громад. 
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Досліджуючи актуальні питання притягнення до адміністративної відповідальності 

військовослужбовців, вбачається доцільним висвітлити проблеми діючого законодавства  
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у вказаній сфері. Названі суб’єкти мають свої особливості – наділення повноваженнями, 
згідно яких постає головний обов’язок громадянина по забезпеченню оборони держави. 
Саме тому до них ставляться високі моральні вимоги, що відображаються у нормативно-
правових актах. 

Юридичною підставою притягнення військовослужбовців до адміністративної 
відповідальності слугує скоєння адміністративного проступку.  

Адміністративна відповідальність щодо військовослужбовців може застосовуватися 
у разі скоєння адміністративних правопорушень. Їх поділяють на такі групи: 

1) проступки, передбачені ст. 15 КУпАП; 
2) військові адміністративні правопорушення, передбачені главою 13-Б Кодексу 

України про адміністративні правопорушення; 
3) адміністративні правопорушення, які корелюються з поняттям корупції, 

передбаченими Законом України «Про запобігання корупції» [3]. 
Адміністративна відповідальність військовослужбовців має всі ознаки, притаманні 

юридичній відповідальності, а саме: спирається на державний примус; виражається  
в обов’язку особи зазнавати певних обмежень; наступає лише за вже скоєні або скоювані 
правопорушення; здійснюється компетентним органом у відповідності до закону; 
реалізується в ході правозастосовної діяльності при здійсненні відповідного процедурно-
процесуального порядку і форм [4].  

При висвітленні актуальних питань щодо застосування адміністративної 
відповідальності до військовослужбовців слід пам’ятати, що фігурує спеціальний суб’єкт 
адміністративної відповідальності.  

Нормативно-правове визначення дефініції «військова службова особа» відноситься 
як до військових начальників, так і до інших військовослужбовців, які обіймають постійно 
чи тимчасово посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи 
адміністративно-господарських обов’язків, або виконують такі обов’язки за спеціальним 
дорученням повноважного командування (ст. 172-13 КУпАП) [2]. 

Законодавство України до військовозобов’язаних відносить також і резервістів, які 
несуть відповідальність за військові адміністративні проступки, що вони вчиняють під час 
проходження зборів на території військових частин, військових об’єктів в разі розпивання 
пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв або при виконанні особою-резервістом 
обов’язків військової служби в нетверезому стані (ст. 172-20 КУпАП) [2]. 

Відповідно до п. 5 Положення про порядок проходження громадянами України 
служби у військовому резерві Збройних Сил України, затвердженого Указом Президента 
України від 29.10.2012 р. № 618 [5], проходження служби у військовому резерві полягає  
у виконанні резервістами обов’язків служби, в тому числі з підготовки, відповідно до 
завдань, покладених на органи військового управління, з’єднання, військові частини, 
військові навчальні заклади, установи та організації, в яких вони проходять службу  
у військовому резерві на відповідних посадах, згідно з вимогами законодавства та умовами 
контракту. 

В чинному Кодексі України про адміністративні правопорушення чітко визначені ті 
дії чи бездіяння, що посягають на встановлений порядок проходження військової служби. 
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Як зазначалося вище, до суб’єктів вчинення військових адміністративних правопорушень 
належать: 

1) військовослужбовці строкової служби; 
2) військовозобов’язані та резервісти під час проходження ними військових та інших 

спеціальних зборів; 
3) військові службові особи (військові начальники, командири). При цьому 

загальним об’єктом військових адміністративних правопорушень є порядок проходження 
військової служби.  

До військових адміністративних правопорушень закон відносить: відмову від 
виконання законних вимог командира (начальника) (ст. 172-10 КУпАП); залишення без 
дозволу території військової частини або місця служби, невчасна поява на службі у разі 
звільнення з частини, призначення або переведення, нез’явлення з відрядження, відпустки 
або лікувального закладу тривалістю до трьох діб (ст. 172-11 КУпАП); небережливе 
відношення та поводження зі зброєю, бойовими припасами, засобами пересування, 
військовою і спеціальною технікою (ст. 172-12 КУпАП); недотримання правил несення 
бойового чергування, бойової служби (ст. 172-17 КУпАП) та правил несення прикордонної 
служби (ст. 172- 18 КУпАП); недотримання правил поводження із зброєю, речовинами та 
предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення (ст. 172-19 КУпАП); 
розпиття пива, алкогольних напоїв, слабоалкогольних напоїв під час проходження зборів на 
території військових частин або виконання ними обов’язків військової служби  
в нетверезому стані (ст.172-20 КУпАП); незаконне використання військовою службовою 
особою влади у межах своїх повноважень (ст. 172-13 КУпАП), перевищення військовою 
службовою особою влади чи службових повноважень (ст. 172-14 КУпАП); недбале 
ставлення військoвoї службової oсoби дo військoвoї служби (ст. 172-15 КУпАП); умисне 
невжиття захoдів щoдo припинення кримінального правoпoрушення, щo вчиняється 
підлеглим, абo ненаправлення військoвoю службoвoю oсoбoю дo oргану дoсудoвoгo 
рoзслідування пoвідoмлення про підлеглoгo, який вчинив кримінальне правoпoрушення 
(ст. 172-16 КУпАП) [2]. 

Вказаний перелік адміністративних правопорушень, безперечно, свідчить про 
нанесення шкоди не лише державі чи фізичним або юридичних особам, а й позитивному 
іміджу Збройним силам України, підриваючи їх боєздатність та боєготовність.  

Відображені у главі 13-Б КУпАП військові адміністративні правопорушення  
потребують детального аналізу кожного із них окремо, оскільки містять різні протиправні 
дії чи бездіяльність, суспільну небезпеку та шкоду. Зокрема, зловживання військовою 
службовою особою владними повноваженнями або службовим становищем передбачає 
такий об’єкт посягання – це порядок виконання військовими службовими особами своїх 
повноважень по забезпеченню військового правопорядку у сферах використання 
військового майна (при незаконному використанні транспортних засобів, споруд чи іншого 
військового майна). При цьому формою вчинення таких протиправних дій є: 1) незаконне 
використання військовою службовою особою транспортних засобів, споруд чи іншого 
військового майна; 2) використання військовослужбовця для виконання завдань, не 
пов’язаних з військовою службою; 3) інше зловживання владою або службовим 
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становищем, вчинене з корисливою метою чи в інших особистих інтересах або в інтересах 
третіх осіб. 

Суспільно небезпечною є бездіяльність військової службової особи (ст. 172-16 
КУпАП), що проявляється в: 1) умисному невжитті заходів щодо припинення злочину;  
2) ненаправленні до органу досудового розслідування повідомлення про вчинення злочину 
підлеглим [2]. 

Суб’єктивна сторона вчинення військовослужбовцями військових адміністративних 
правопорушень у більшості випадків передбачає умисну форму вини, за винятком 
протиправних дій, пов’язаних з необережним знищенням або пошкодженням військового 
майна (ст. 172-12 КУпАП) [2]. 

Стаття 24 КУпАП установлює систему стягнень за вчинення адміністративних 
правопорушень. Однак не всі з передбачених цією статтею адміністративних стягнень 
реалізовуються по відношенню до військовослужбовців [2]. 

До зазначених осіб не можуть бути застосовані громадські роботи, виправні роботи, 
адміністративний арешт, а до військовослужбовців строкової служби – водіїв транспортних 
засобів Збройних Сил України або інших утворених відповідно до законів України 
військових формувань у разі порушення правил дорожнього руху, крім того, – штрафи. 

Особливістю застосування адміністративної відповідальності до військово-
службовців за скоєння адміністративних проступків є така санкція як арешт із утриманням 
на гауптвахті. 

Відповідно до ст. 32-1 КУпАП, арешт з утриманням на гауптвахті встановлюється  
і застосовується лише у виключних випадках за окремі види військових адміністративних 
правопорушень на строк до десяти діб. Арешт з утриманням на гауптвахті призначається 
районним, районним у місті, міським чи міськрайонним судом (суддею) [2]. При цьому, до 
жінок-військовослужбовців вищезгадана санкція не застосовується. 

Короткий аналіз нормативно-правового врегулювання адміністративної відповідаль-
ності військовослужбовців приводить до висновку, що необхідне системне удосконалення 
військового законодавства, приведення його у відповідність до нинішніх європейських 
стандартів. Досліджуючи вказану тематику, прогресивною ідеєю вбачається впровадження  
Єдиного реєстру військових правопорушень, що  дав би змогу аналізувати та фіксувати 
факти неналежної поведінки вказаних суб’єктів [6, 7]. 
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Актуальність даної теми викликана питанням ефективного забезпечення та захисту 
прав і свобод людини, яке має першочергове значення для демократичної, правової, 
соціальної держави. Особливої актуальності окреслена проблематика дослідження набуває 
у зв’язку із вдосконалення механізму захисту прав і свобод людини в Україні і прагненням 
нашої держави долучитися до європейської спільноти, зокрема, в контексті виконання 
Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.  

Термін «інтеграція» (лат. – integratio) має три основних значення, що стосуються 
поняття, яке ми розглядаємо:  

а) похідне від однокореневого прикметника «integer», тобто «цілий» або «цілісний». 
Це значення виражає основну ціль інтеграції, яка полягає в досягненні конкретного 
результату –  цілісності та завершеності [6];  

б) «поповнення», або «відновлення» – відображає динаміку, спрямованість процесу 
інтеграції до вдосконалення [2, с. 412];  

в) «правильність», «бездоганність», «чистота» – становить оціночну категорію – 
прагнення до досконалості [1].  
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Саме від поєднання цих трьох значень, пов’язаних з поняттям цілісності, і походить 
сучасне розуміння терміна «інтеграція» в широкому загальнонауковому сенсі, а саме: 
інтеграція – це динамічний рух до об’єднання розрізнених елементів у нову, більшу  
і досконалішу цілісну систему [1, с. 306].  

Отже, поєднання цілеспрямованої, динамічної та оціночної характеристик поняття 
«інтеграція» дає нам змогу точніше визначити три базові компоненти сучасної інтеграції: її 
прагнення до вдосконалення, постійну мінливість цього динамічного процесу і його 
спрямованість на створення завершеної, цілісної системи [1, с. 306]. 

Повага до прав і свобод людини є одним з основоположних принципів, що лежить  
в основі функціонування Європейського Союзу. Першочерговою метою європейської 
інтеграції було запобігти повторенню трагічних наслідків Другої світової війни, і тому  
в Європейській Конвенції 1957 року зазначалися положення, що були присвячені саме 
правам людини, а саме: заборона дискримінації, свобода пересування та право на гідну 
винагороду [5]. В ході європейської інтеграції простежується процес підвищення значення 
прав людини в Європейському правовому просторі. Більше того, права людини набувають 
усе більшої уваги у процесі розширення Європейського Союзу. Як показує історія, хоча 
права людини і не фігурували у початкових договорах, однак вони неухильно набували 
важливого значення вже з кінця 1960-х років [3]. Так, найбільш помітним доказом  
є рішення Європейської ради на саміті у м. Кельні в якому зазначалося, що для 
Європейського Союзу повинна бути розроблена Хартія прав людини, тому що «захист 
основних прав є основоположним принципом Союзу і необхідною умовою для його 
легітимності» [4].  

Європейський Союз – це спільнота демократичних європейських держав, які 
прагнуть до зміцнення миру і процвітання [2]. В статті 2 Договору про Європейський Союз 
(далі – Договір про ЄС) зазначається, що Європейський Союз «заснований на цінностях 
поваги до людської гідності, свободи, демократії, рівності, верховенства права, поваги до 
прав людини, включаючи права осіб, що належать до меншин. Ці цінності є спільними для 
держав-членів в суспільстві, в якому превалюють плюралізм, недискримінація, 
толерантність, справедливість, солідарність і рівність між жінками і чоловікам».  

Європейський Союз визнає права, свободи і принципи, що викладені в Хартії 
основних прав  від 7 грудня 2000 року, адаптованої в Страсбурзі 12 грудня 2007 року. 
Також Європейський Союз приєднався до Європейської конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод. Основні права, що гарантовані Європейською конвенцією про 
захист прав людини і основоположних свобод, випливають із загальних конституційних 
традицій держав-членів Європейського Союзу і становлять його загальні принципи права 
(стаття 6 Договору про ЄС) [5].  

Статті 6 та 7 Договору про ЄС закріплюють «єдині стандарти демократії і прав 
людини для всіх державних інституцій і для держав-членів Європейського Союзу» [6]. Так, 
стаття 7 Договору про ЄС дає можливість Європейському Союзу «діяти проти держави-
члена, який серйозно і наполегливо порушує принципи викладені в статті 6 Договору про 
ЄС». Таким чином, цей Договір уповноважує Європейський Союз захищати ліберально-
демократичні конституції. Як остання інстанція, «Європейський Союз повинен гарантувати 
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основи конституційного ладу всього Союзу і держав-членів». Таким чином, «Союз захищає 
права людини, якщо національні гарантії зазнають невдачі, і стає організацією 
колективного порядку, яка стабілізує конституції своїх держав-членів» [4]. 

Також слід зауважити, що «принципи свободи, демократії, поваги прав людини та 
основних свобод і верховенства закону притаманні і процесу європейської інтеграції» [7].  

Україна  стала на шлях розвитку більш тісних взаємозв'язків з Європейським 
Союзом і його державами-членами. Так, крім узгодження своїх власних економічних 
інтересів з ЄС, Україна стала членом ОБСЄ (з 1992 р.), Ради Європи (з 1995 р.),  
Енергетичного співтовариства (з 2011 р.) і визнає юрисдикцію Європейського суду з прав 
людини, ратифікував Європейську конвенцію з прав людини у 1997 році. 

Процес реформування механізму захисту прав і свобод людини в Україні передбачає 
також і виконання Плану лібералізації візового режиму для України. Також Указом 
Президента України від 25 серпня 2015 р. №501/2015 було затверджено Національну 
стратегію у сфері прав людини, яка має на меті «забезпечення пріоритетності прав і свобод 
людини як визначального чинника під час визначення державної політики, прийняття 
рішень органами державної влади та органами місцевого самоврядування». Кабінет 
міністрів України своїм Розпорядженням  №1393 від 23 листопада 2015 р. схвалив План дій 
з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року. 

Таким чином, «перед українською державою, яка обрала європейський вектор 
розвитку, першочергового значення набувають питання наближення законодавства України 
у сфері захисту прав людини до загальновизнаних європейських стандартів. Водночас 
перспективними, в контексті європейської інтеграції видаються такі напрями 
реформування законодавства у сфері захисту прав людини, як: вдосконалення 
законодавства України у частині забезпечення принципу рівності та недискримінації; 
вдосконалення функціонування таких правозахисних інститутів, як Уповноважений 
Верховної Ради України з прав людини, суду, прокуратури; вдосконалення механізму 
захисту прав національних меншин, прав внутрішньо переміщених осіб, а також осіб, що 
перебувають на тимчасово окупованих територіях України» [9]. Поступово, з кожним 
кроком  Україна втілює ці завдання в життя – уніфікує національне законодавство, 
проводить реформи державної служби, втілює європейську культуру в життя.   
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В даній роботі ми досліджуємо міжнародно-правові аспекти в питаннях контролю 

держави порту. Міжнародне морське право включає значну кількість міжнародних угод  
з питань безпеки мореплавства, які закріплюють за прибережною державою право 
контролю над іноземними судами, що відвідують її порти, з метою забезпечення того, щоб 
ці судна відповідали вимогам зазначених угод. 

Аварії на морських суднах можуть призвести до значних збитків, які несе як 
судноплавна галузь, так і суспільство. Після серії аварій на нафтових танкерах у 70-х роках 
минулого століття прибережні держави вирішили об'єднатись у 10 регіональних органів 
державного портового контролю (PSC) та підписали різні меморандуми про 
взаєморозуміння (MoUs – memorandums of understanding) для проведення інспекцій безпеки 
на суднах під іноземним прапором у разі їхнього входу до своїх портів. Метою таких угод  
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є доповнення контролю держави прапора, що забезпечує відповідність суден, які плавають 
під її прапорами [1].  

Зокрема, 26 січня 1982 р. в Парижі західноєвропейськими державами Бельгією, 
Великою Британією, Грецією, Данією, Ірландією, Іспанією, Італією, Нідерландами, 
Норвегією, Португалією, Фінляндією, Францією, ФРН та Швецією укладено Меморандум 
про взаєморозуміння та контроль з боку держави порту, який набрав чинності 1 липня  
1982 р. [2]. Меморандум про взаєморозуміння та контроль з боку держави порту 
оформлений як міжнародна угода [2]. 

З 1999 р. Паризький меморандум публікує три списки держав прапора, які містяться 
в річних звітах: 

– «Білий список», до складу якого входять держави прапора, судна яких, як правило, 
відповідають міжнародним стандартам; 

– «Сірий список», до складу якого входять держави прапора, які мають середні дані 
по перевіркам контролю держави порту; 

– «Чорний список», що складається з держав прапора, судна яких мають низькі 
показники з безпеки [2]. 

Контроль з боку держави, в порт якої зайшло торгове судно, має дуже важливе 
значення, зокрема, тому що виявляє недоліки, допущені морською владою держави 
прапора, який несе судно. Прибережна держава зацікавлена в тому, щоб біля її узбережжя 
не стався інцидент з тяжкими наслідками. 

Практика портового контролю, який здійснюється владою прибережної держави  
в деяких випадках може навіть нейтралізувати упущення, допущені державою прапора. 

Створені Паризьким меморандумом списки відповідності вимогам безпеки 
судноплавства на сьогодні є всесвітньо визнаним критерієм авторитету держави прапору,  
а особливо флоту цієї країни. Увага українських судноплавних компаній до вимог безпеки 
судноплавства є обов’язковою умовою успішного функціонування на міжнародному ринку 
транспортних послуг. 

Отже, контроль з боку держави порту (PSC) – це режим інспекції, що дозволяє 
країнам перевіряти зареєстровані за кордоном судна в портах, відмінних від суден держави 
прапора, і вживати заходів проти суден, які не дотримуються правил. Інспекція в рамках 
контролю з боку держави порту повинна проводитися уповноваженими посадовими 
особами – інспекторами контролю держави порту (ІКДП) [3, с. 48]. 

Наприклад, з січня 2011 р. 27 морських адміністрацій, які підписали Паризький 
меморандум (MoUs), визначили десять критеріїв віднесення суден до суден низького, 
середнього або високого ризику (зокрема, тип судна (6 типів), вік (більше або менше  
12 років), репутація прапору (включення до чорних, сірих, білих списків), інспекція 
протягом останніх 36 місяців, кількість виявлених недоліків (вища або менша ніж п’ять), 
кількість попередніх затримань та інші) [1]. 

Практично всі міжнародні конвенції, спрямовані на забезпечення безпеки 
мореплавства і запобігання забруднення морського середовища, передбачають правила, 
згідно з якими контроль держави порту в основному може обмежуватися тільки однією 
перевіркою наявності на судні відповідних документів, вимога наявності яких висувається 
цими конвенціями. 



ІМПЕРАТИВИ РОЗВИТКУ ПРАВА ТА ДЕРЖАВИ        ІV (ХV) ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

58 

Для проведення контролю держави порту існують визначені підстави, які 
дозволяють зробити необхідні висновки щодо стану судна та його екіпажу. У кожній країні 
або регіоні може існувати власна практика проведення контролю держави порту. Попри те, 
що інспекція в рамках контролю з боку держави порту носить добровільний або 
дискреційний характер, якщо країна вважає за краще проводити такі інспекції, вони 
повинні ґрунтуватися на діючій системі контролю і моніторингу держави порту. Такий 
контроль носить як превентивний характер, так й усуває всі можливі проблеми, які 
заважають повноцінній роботі морських суден [4, с. 134]. 

Правила та процедури, що стосуються перевірок у рамках контролю державою 
порту, включаючи критерії затримки суден, повинні бути гармонізовані з метою 
забезпечення однакового рівня ефективності в усіх портах, і, як наслідок, значного 
зменшення вибіркового використання окремих портів призначення для уникнення 
належного контролю [5, с. 85]. 

Ефективна система контролю держави порту має забезпечувати регулярну перевірку 
всіх суден, що заходять у порти та місця якірної стоянки. Держави повинні вжити заходів 
для перегляду методу формування білого, сірого та чорного списків держав прапора  
в рамках Паризького меморандуму для забезпечення його справедливості, зокрема 
стосовно того, як він ставиться до держав прапора з невеликим флотом. 

Відкривши свій морський порт для міжнародного судноплавства, прибережна 
держава поряд із захистом національних інтересів не може нехтувати інтересами 
міжнародного судноплавства і міжнародної співпраці, які стосовно до потреб мореплавання 
нерідко знаходять відображення в узгоджених в міжнародному порядку нормах  
і стандартах стосовно мореплавства. 

Отже, посилення контролю суден з боку держави порту стимулює держави прапора, 
під яким ходять судна, приділяти пильну увагу якісному стану свого флоту. Адже 
знаходження країни в «Чорному списку» Паризького меморандуму має негативний вплив 
на імідж флоту цієї країни, явно не сприяє зміцненню міжнародного авторитету держави 
прапора, а сприяє більш ретельним та тривалим і обтяжливим інспекціям флоту. 
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Дослідження питання співвідношення та взаємозв'язку категорій «цивілізація» та 

«право» дає змогу поглибитися у створення та становлення правових принципів країн світу. 
Кожна нація мала свій шлях розвитку і традиції, що вплинули на сучасні норми 
законодавства усіх країн світу. Тому дослідження обраної проблематики є безперечно 
актуальним – у міру розвитку цивілізації, переходу її на нові ступені накопичення 
цінностей відбувається еволюція права як світового явища, отримання ним рис та 
характеристик, що відповідають його сутності. 

Дослідженню цього питання присвячено праці таких вчених як А. А. Березовський, 
Н. Б. Зазаєва, М. В. Лубська, Л. С. Мамут, Н. М. Оніщенко, А. В. Поляков, С. В. Ромашкін, 
М. А. Самбор, Б. С. Шалютін, Ю. С. Шемшученко та ін., хоча багато аспектів цього 
питання залишаються ще недостатньо повно осмисленими. 

Цивілізація – це певний щабель в історичному розвитку людства. Основою 
цивілізації можна вважати формування соціальних зв'язків, що визначають суспільство як 
цілісність. Така цілісність має на увазі єдині норми поведінки, що регулюють все 
різноманіття відносин між людьми в суспільстві, і певні духовні цінності, що розділяються 
даним суспільством.  

У науці поняття «цивілізація» тлумачиться багатозначно. Слід сказати, що для такої 
багатозначності існують серйозні підстави. Цивілізація в широкому значенні – це 
історичний етап у розвитку людства, який розпочався після епохи варварства. Він 
характеризується переходом людства від збиральної технології – присвоєння готових 
продуктів природи до продукуючої суспільної технології.  

Право як явище цивілізації характеризується тим, що воно повинно бути носієм 
вищих засад, основних цінностей цивілізації, реалізувати історичне призначення 
суспільства, пов’язане з твердженням в ньому високого гуманітарного фундаменту,  
з принципами і ідеалами волі.  
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Як зазначає М. А. Самбор, «право – це продукт людської діяльності, у середовищі 
собі подібних (у суспільстві), метою якого є впорядкування відносин його членів у спосіб, 
що має забезпечити свободу існування та розвитку кожної особистості, шляхом 
встановлення нормативних приписів, які не допустять зловживання можливостями особи у 
реалізації її інтересів та пригнічення інтересів інших, а також знаходить підтримку та 
забезпечення з боку найбільшого інституту організації людей – держави [1, с. 63].  

У становленні права як складової цивілізації слід виділити три етапи.  
Перший етап відповідає додержавному, так званому архаїчному суспільству. На цій 

стадії право демонструє інтегруючу, примирливу функцію. Г. Дж. Берман казав: «На ранніх 
стадіях розвитку право, як мистецтво, міф, як сама мова, було зовсім не способом 
створення і застосування законів з метою встановлення провини і винесення вироку, воно 
було не засобом роз'єднання людей, але радше засобом, що з'єднує людей, інструментом 
примирення. Право сприймалося, перш за все, як процес посередництва, спосіб 
комунікації» [2, с. 58].  

Другий етап становлення цивілізаційної місії права пов'язаний з виникненням 
держави.  Він ознаменований становленням етносу і усвідомленням людиною своєї 
етнічної своєрідності, національного менталітету.   

Нарешті, третій етап пов'язаний з процесами глобалізації. Глобалізація різко 
інтенсифікувала світові зв'язки і перетворила планету в єдиний економічний та 
інформаційний простір. Вітчизняний політолог С. Л. Удовик зазначає об'єктивний, 
набираючий повну силу процес політичної глобалізації «як поступове зміцнення взаємодії 
між націями, цивілізаціями і етнокультурами, що веде до набуття взаємозв'язку і утворення 
структур глобальної керованості, які інтегрують роз'єднані фрагменти світу і тим самим 
дозволяють в ній брати участь» [3, с.195.]. 

Цивілізація і право взаємозалежні поняття – цивілізація не може існувати без права, 
так і навпаки право без цивілізації.  

Цивілізована держава – це, перш за все, держава правова. Це та держава, в якій 
реально (а не формально) існує верховенство права. Відомий свого часу юрист Альберт 
Лапрадель (Albert Lapradelle) зазначив, що «право передбачає цивілізацію» (law implies 
civilization).  

Отже, з урахуванням зазначеного вище, співвідношення та взаємозв’язок категорій 
«цивілізація» та «право» дозволяє нам всі держави поділити  на три категорії: 

1). Антицивілізовані держави, тобто, по суті, антиправові держави, які, навіть якщо 
вони вважають себе «правовими», своїми діями руйнують верховенство права як у себе 
всередині, так і в міжнародних відносинах.  

2). Нецивілізовані держави або неправові держави – це ті країни, в яких хоча і немає 
справжнього правової держави, але які, тим не менш, не ведуть себе агресивно і не 
становлять загрози для цивілізації. Ці країни, на відміну від антиправових держав, не 
намагаються встановити в міжнародних відносинах панування сили замість панування 
права.  

3). І, нарешті, третя категорія – цивілізовані держави – справжні (реальні, а не 
номінальні) правові держави.  
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Инновационную природу журналистской отрасли права более правильно изложить 

на основе предложенной и конструктивно развиваемой Ю. А. Ланцедовой и иными 
представителями научной школы юриспруденции профессора Аланкира [1, с. 3–12; 2,  
с. 9–13; 3, 36–38; 4, с. 18–24 и др.] классификации юридических наук на основе их 
гипергрупповых задач в такой редакции:  

1. Теорологические юридические науки, то есть науки, которые призваны 
разработать философские, социологические, политологические, филологические, 
психологические, педагогические. теорологические, исторические и иные теоретические 
основы рационального, эффективного и качественного выполнения каждой из базисных 
основных гиперзадач юриспруденции и проведения каждого из базисных гипер-
направлений юридической деятельности, а также для становления и развития в контексте 
выполнения указанных гиперзадач всех без исключения иных юридических наук: 
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1.1. Теорологические юридические мононауки: Философия юриспруденции 
(философия права5), Политология юриспруденции (теория государства в рамках такой 
традиционной теоретической юридической науки, как «Теория государства и права»), 
Социология юриспруденции (социология права), Психология юриспруденции 
(юридическая психология), Юридэкономика (на основе политэкономии), Теорология 
юриспруденции (теория права в рамках все той же традиционной теоретической 
юридической науки «Теория государства и права»), История отечественной политологии и 
теорологии юриспруденции (история государства и права Украины), История зарубежной 
политологии и теорологии юриспруденции (история государства и права зарубежных 
стран), История правовых учений (история правовых и политических учений) и др. 

1.2. Теорологические юридические полинауки: Энциклопедия юриспруденции, 
Педагогика юриспруденции, Филология юриспруденции и др. 

2. Регулятивные юридические науки, которые должны разработать правовое 
регулирование «безделиктных» (положительных, неконфликтных) сторон общественной 
жизни: 

2.1. Теорология государственно-правового управления (государственное управле-
ние, как систему наук необходимо вернуть в «лоно» юриспруденции) [4, с. 20]. 

2.2. Отраслевые регулятивные юридические науки: 
2.2.1. Внутренние: Авиационная, Автотранспортная, Аграрная, Антиделиктная 

(правоохранительное право), Атмосферная, Атомноэнергетическая, Банковская, Библиотеч-
ная, Бюджетная, Ветеринарная, Воднотранспортная, Военная, Водная, Железнодорожная, 
Жилищная, Журналистская или Медиа, Земельная, Издательская, Конституционная, 
Кораблестроительная, Космическая, Культурологическая, Лесная, Лизинговая, Лицензион-
ная, Машиностроительная, Медицинская, Метрологосертификатная, Муниципальная, 
Налоговая, Научная, Недроархеологическая (кодекс о недрах и др.), Нотариальная, 
Образовательная, Пенсионная или Социальная, Пограничная, Пожарная, Потребзащитная, 
Природозащитная, Промышленная, Разрешительная, Регистрационная, Санитарная, 
Семейная, Спортивная, Страховая, Строительная, Таможенная, Теологическая, Торговая, 
Трубопроводная, Трудозащитная, Фармацевтическая, Финансовая, Художественная, 
Шоубизнесовая, Экологическая и др. отрасль права Украины [4, с. 21]. 

2.2.2. Международные: Атмосферная, Атомноенергетична, Дипломатическая, 
Журналистская или Медиа, Издательская, Кораблестроительная, Космическая, Морская, 
Образовательная, Спортивная, Строительная, Теологическая, Транспортная, Фарма-
цевтическая, Художественная, Шоубизнесовая, Экологическая и др. отрасль права. 

3. Антиделиктные юридические науки: 
3.1. Базисноантиделиктные юридические науки, которые должны разработать 

правовую основу (базис) рационального, эффективного и качественного преодоления 
каждой из групп и видов правонарушений: 

                                                           

5 Здесь и далее, где это имеет место. указано традиционное наименование данной юридической науки. 
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3.1.1. Внутренние: 
3.1.1.1. Базисноантиделиктные юридические мононауки: Антикриминальная 

(криминальное право) и Административная отрасль права Украины. 
3.1.1.3. Регулятивные базисноантиделиктные юридические науки: Трудовая 

(трудовое право), Де-факто имущественно-договорная (гражданское право) и Де-юре 
имущественно-договорная (арбитражное, хозяйственное, экономическое право) отрасль 
права Украины. 

3.1.2. Международные: Антикриминальная, Де-факто имущественно-договорная  
и Де-юре имущественно-договорная отрасль права. 

3.2. Процедурные юридические науки, на которые возлагается задача по 
разработке правовой формы (процедуры, порядка) рационального, эффективного  
и качественного преодоления каждой из групп и видов правонарушений: 

3.2.1. Внутренние: 
3.2.1.1. Процедурное юридическое направление: Теорология антиделиктных 

сведений (теория доказательств) [4, с. 21]. 
3.2.1.2. Процедурные юридические мононауки: Антикриминальное (уголовное 

процессуальное право) и Административное (административный процесс) судо-
производство Украины [4, с. 22]. 

3.2.1.3. Регулятивные процедурные юридические науки: Трудовое (частично – 
процедурная часть Кодекса законов о труде, в основном – ряд иных дисциплинарных 
правовых актов), Де-факто имущественно-договорное (гражданское процессуальное право) 
и Де-юре имущественно-договорное (арбитражное процессуальное, хозяйственное 
процессуальное право) судопроизводство Украины. 

3.2.1.4. Дополнительные процедурные юридические науки: Ордистическое 
(процедурная часть теории ОРД), Исправительно-трудовое (криминально-исполнительное) 
и Исполнительное (ряд исполнительных правовых актов по иным видам судопроизводства) 
судопроизводство Украины. 

3.2.2. Международные: Антикриминальное, Ордистическое, Де-факто имущественно-
договорное и Де-юре имущественно-договорное судопроизводство. 

3.3. Методические юридические науки, задача которых состоит в разработке 
составных частей гласной (криминалистической) и негласной (ордистической) методики 
(технических средств, общих правил обращения с ними; тактических приемов проведения 
практических действий; методические рекомендации по проведению каждой из стадий 
такого преодоления) преодоления правонарушений: 

3.3.1. Методические юридические мононауки: Криминалистика, Ордистика 
(методическая часть теории ОРД). 

3.3.2. Методические юридические полинауки: Деликтология (криминология), 
Юридическая медицина (судебная медицина), Юридическая психиатрия (судебная 
психиатрия), Юридическая бухгалтерия (судебная бухгалтерия), Юридическая статистика 
(судебная статистика), Юридическая кибернетика (судебная кибернетика) и др. 

3.3.3. Полинаучные методические юридические направления: Юридическая 
экспертология (судебная экспертология), Юридическая одорология (криминалистическая 
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одорология), Юридическая микрообьектология (криминалистическая, судебная микро-
обьектология) и др. [4, с. 22]. 

Предложенная классификация юридических наук на основании их базисных 
основных гиперзадач может быть также представлена в части, с одной стороны, 
выполнения только первой базисной основной гиперзадачи юриспруденции, т. е. право-
ведения – разработать и применить наиболее эффективное, рациональное и качественное 
правовое регулирование необходимых сторон общественной жизни (права), что фактически 
означает осуществление правотворчества и правоприменения и реализуется в пределах 
положительных или безделиктных правоотношений, в т. ч. и правоотношений в сфере 
Журналистской отрасли права и медиабезопасности [4, с. 22]. 

С другой стороны, данную классификацию юридических наук можно представить  
и в контексте выполнения второй базисной основной гиперзадачи юриспруденции,  
т. е. антиделиктологии – разработать и применить наиболее эффективные, рациональные  
и качественные средства преодоления правонарушений, осуществляется уже в пределах 
отрицательных или деликтных правоотношений, в т. ч. и в случае нарушения социо-
субьектами, вовлеченными в сфере журналистской деятельности и/или медиабезопасности 
норм Журналистской отрасли права или Отрасли медиаправа в виде, прежде всего, 
Кодекса журналистики или Медиакодекса и/либо нарушения норм иных отраслей права 
[4, с. 23]. 

В силу изложенного целесообразно обратиться к одной из последних вариаций 
предложенной этими же авторами инновационной классификации юридических наук  
в контексте первого базисной основной гиперзадачи юриспруденции, фактически – 
правотворческой и правоприменительной деятельности или правоведения, которую  
в лаконичной форме можно представить следующим образом: 

1. Правовые юридические науки (базисноантиделиктные юридические науки, 
процедурные юридические науки, регулятивные юридические науки, в известном аспекте – 
теорологические юридические науки) [основным «научным продуктом» которых должна 
стать разработка соответствующего кодифицированного правового акта (кодекса) –  
в контексте задач настоящей публикации – Кодекса журналистики или Медиакодекса]. 

2. Неправовые юридические науки (методические юридические науки,  
в известном аспекте – теорологические юридические науки), задача которых уже находятся 
в контексте антиделиктных задач юридической деятельности. 

Инновационную классификацию юридических наук в контексте второй 
базисной основной гиперзадачи юриспруденции (антиделиктной деятельности или 
антиделиктологии), эти же авторы видят такой: 

1. Антиделиктные юридические науки (базисноантиделиктные юридические 
науки, процедурные юридические науки, методические юридические науки, в известном 
аспекте – теорологические юридические науки). 

2. Безделиктные юридические науки (регулятивные юридические науки,  
в известном аспекте – теорологические юридические науки). 

Подытоживая изложенное, следует прийти к однозначному выводу, что 
Журналистская отрасль права или Отрасль медиа права Украины либо иной другой 
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страны мира является безделиктной правовой отраслевой регулятивной юридической 
наукой, которая призвана разработать наиболее эффективное, рациональное  
и качественное правовое регулирование различных сторон и видов деятельности  
в Журналистской отрасли права и медиабезопасности, прежде всего, в виде Кодекса 
журналистики или Медиа кодекса [4, с. 23]. 
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Проблеми соматичних прав людини розглядали такі науковці, як Ю. А. Дмитрієв,  
Г. Б. Романовський, М. В. Савчин, О. Е. Аврамова, С. Г. Стеценко, В. І. Крусс,  
М. О. Лаврик, І. Я. Сенюта, А. П. Семітко, А. В. Дерипаска, О. С. Жидков, Л. Б. Струс,  
О. Е. Старовойтова та ін.  

Головною метою цієї роботи є висвітлення проблеми реалізації людиною 
соматичних прав та відсутності необхідного законодавства про деякі індивідуальні 
соматичні права в Україні. 

Слід почати з того, що ІІ розділом Конституції України закріплено основоположні 
права людини, але мова піде про особливі людські права – соматичні. Російський 
правознавець М. О. Лаврик зазначає такі соматичні права людини:  

1) право на смерть (свобода людини свідомо та добровільно припинити своє життя 
обраним та доступним для неї способом (евтаназія або суїцид));  

2) права людини щодо її органів і тканин (трансплантація, права донорів та 
реципієнтів);  

3) сексуальні права людини (сексуальність (сексуальна освіта), вибір партнера,  
а також можливість вирішувати те, бути людині сексуально активною чи ні, самостійно 
вирішувати питання про добровільні сексуальні контакти, вступ до шлюбу, питання про 
легалізацію проституції, про обіг порнографічної продукції та правове регулювання 
становища сексуальних меншин);  

4) репродуктивні права людини (позитивного характеру – штучне запліднення, 
негативного характеру – аборт, стерилізація, контрацепція);  

5) право на зміну статі (з чоловічої на жіночу і з жіночої на чоловічу) [1, с. 22–23]. 
Попри популярність даної класифікації, вона містить й недоліки. Деякі соматичні 

права, як-от право людини на повагу до її фізичної та психічної цілісності, право на зміну 
зовнішності та ін. пройшли повз увагу Лаврика. Наведені вище права зазначені у ст. 3 
Хартії основоположних прав Європейського Союзу. 

Втім, найвідомішу в світі класифікацію прав людини і громадянина зробив юрист 
Карел Васак. В ній всі відомі права і свободи людини та громадянина на поділені на  
3 покоління [2, c. 28–29]. Вона була сформульована в результаті тривалого вивчення  
прав людини і їх систематизації. Але так як світ не стоїть на місці, права людини 
змінюються, виникають нові. Тож на зламі XX cт.-поч. XXI cт. вчені-правознавці 
дискутували про становлення 4 покоління прав, в які входять соматичні права людини. 
Передумовами утворення нового покоління прав був стрімкий науково-технічний прогрес, 
відкриття в медицині, біології, генетиці та в космічній сфері.  

В літературі є чимало дослідників соматичних прав людини, однак приведемо 
деяких з них. Так, наприклад, Г. Б. Романовський перелік прав четвертого покоління 
обмежує правами на самогубство і евтаназію. При цьому евтаназію та самогубство він 
розглядає як елементи права на смерть [3, с. 233].  

Сьогодні найбільші дискусії викликає право на клонування. В науковій літературі 
виокремлюють два види клонування: 1) репродуктивне (створення нових живих організмів 
(людина включно) в штучних і лабораторних умовах; 2) терапевтичне (створення окремих 
органів та тканин тіла) [4, с. 73]. 
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Щодо України, то 14 грудня 2004 р. був прийнятий Закон «Про заборону 
репродуктивного клонування людини», згідно якого репродуктивне клонування людини на 
території України заборонено. «Під клонуванням розуміється створення людини, яка 
генетично ідентична іншій живій або померлій людині, шляхом перенесення у залишену 
без ядра жіночу статеву клітину ядра соматичної клітини людини» [5]. 

Досліджуючи соматичні права, вчений В. І. Крусс ототожнював терміни 
«соматичний» та «особистісний». Як наслідок випливає те, що в системі прав людини 
соматичні права є особистісними. Тобто з юридичної точки зору людина сама в праві 
розпоряджатися своїм тілом. Такий дозвіл розпорядження має різні форми та рівні.  

Різновидом форм юридичного закріплення влади людини над своїм тілом  
є нормативно-правовий акт, судова практика міжнародних та регіональних судів, 
нормативний договір та ін. Щодо рівнів закріплення соматичних прав людини, то вчений 
М. О. Лаврик визначає «…міжнародний та державний з поділом на федеральний рівень та 
рівні суб’єктів федерацій» [1]. 

Визнання соматичних прав не є однаковим всюди. Так в Україні більшість прав 
четвертого покоління непрямо закріплені законодавством. Взагалі в українському 
законодавстві є прямо закріплені, непрямо закріплені, заборонені, частково 
врегульовані, не врегульовані або ж взагалі відсутні соматичні права людини. 

До першого блоку входять: право на життя (ст. 27 Конституції України); права на 
донорство (ст.46, ст.47 Основ законодавства про охорону здоров’я, ст. 290 Цивільного 
кодексу України та Закон України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних 
матеріалів людині»); право на трансплантацію тканин та органів від живого донора  
(ст.ст. 12–14 Закону України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів 
людині»); право на трупну трансплантацію (ст. 16 Закону України «Про трансплантацію 
органів та інших анатомічних матеріалів людині»); право на штучне запліднення (Наказ 
Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Умов та порядку застосування 
штучного запліднення та імплантації ембріона (ембріонів) та методів їх проведення»); 
право на штучне переривання вагітності (ст. 281 Цивільного кодексу України, ст. 50 
Основ законодавства про охорону здоров’я та Наказ Міністерства охорони здоров’я 
України «Про затвердження Порядку надання комплексної медичної допомоги вагітній 
жінці під час небажаної вагітності, форм первинної облікової документації та інструкцій 
щодо їх заповнення»); право на стерилізацію ( ст. 49 Основ законодавства про охорону 
здоров’я, ст. 281 Цивільного кодексу України); право на зміну (корекцію) статі (ст. 51 
Основ законодавства про охорону здоров’я); права пацієнта (Основи законодавства про 
охорону здоров’я); право на медичне вживання наркотичних та психотропних засобів 
(підзаконні акти, що регулюють обіг наркотичних речовин).  

До непрямо закріплених соматичних прав в Україні відносять: 
право на цілісність особистості (фізичну та психічну цілісність) та право на 

неповторність зовнішнього вигляду) (ст. 121 Кримінального кодексу України); право на 
добровільні сексуальні контакти (закріплено шляхом заборони сексуальних домагань та 
покарання за злочини, що посягають на статеву свободу); право на вибір сексуальної 
орієнтації; право на сурогатне материнство (ст. 48 Основ законодавства про охорону 
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здоров’я, ст. 123 Сімейного кодексу України та ст. 281 Цивільного кодексу України); право 
на контрацепцію. 

Забороненими в Україні є такі соматичні права: 
право на оборот порнографічної продукції (ст. 2 Закону України «Про захист 

суспільної моралі» та норми кримінального законодавства); право репродуктивне 
клонування (Закон України «Про заборону репродуктивного клонування людини»); право 
на вживання наркотичних засобів та психотропних речовин; право на евтаназію (ст. 53 
Основ законодавства про охорону здоров’я, ст. 281 Цивільного кодексу України). 

До частково врегульованих соматичних прав людини входить право на зміну 
зовнішнього вигляду. 

Не регулюється законом в Україні право на терапевтичне клонування, право 
пожертвувати своїм життям. 

До особистісних прав людини, що відсутні в законодавстві України входять: 
презумпція згоди на трупне донорство; легальність проституції. 
Тож проаналізувавши відповідні нормативно-правові акти, слід зазначити що 

законодавство України в галузі соматичних прав людини потребує ґрунтовного перегляд. 
Аналізу та систематизації. Важливо не знецінювати важливість даних прав і якомога 
швидше розробити відповідне законодавство даної галузі. Адже поданий нами перелік прав 
далеко не повний, а прогалини в законах виявлені на перших стадіях. 

Відтак, соматичні права людини є однією з найважливіших галузей права  
з соціокультурним аспектом. Відомо, що при існуванні певної категорії прав мають стояти  
і юридичні обов’язки, тому існування четвертого покоління прав людини тягне за собою 
формування та розвиток нових обов’язків. Варто зазначити, що потрібен перехід від 
дослідження окремих фрагментів галузі до більш детального та комплексного вивчення  
і систематизації проблем соматичних прав людини з метою розробки загальносоматичного 
законодавства України. На сучасному етапі розвитку суспільства та науки це необхідність. 
Як приклад, є факт того, що сьогодні в Україні непросто знайти донора задля 
трансплантації певного органу чи крові, адже відсутня загальна державна база донорів 
України. Однак визнання соматичних прав буде недієвим без створення та забезпечення 
ефективних та дієвих механізмів їх реалізації.  
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Разработанное и последовательно развиваемое А. А. Кириченко [1, с. 67–69; 2,  

с. 5–7; 4, с. 150–153; 5, с. 24–26; 6, с. 40–43; 7, с. 43–46 и др.] инновационное понимание 
ступенчатого сущностного видового деления юридических фактов более правильно 
представить делением юридических фактов в зависимости от характера связи с волей 
человека на: 

1. Волевые юридические факты (жизненные обстоятельства, обусловливающие 
возникновение и/или изменение и/либо прекращение определенных правоотношений по 
воле человека), которые, в свою очередь, подразделяются в соответствии с: 

1.1. Количественным составом социосубьектов, создающих и/или изменяющих 
и/либо прекращающих определенные правоотношения, на: 

1.1.1. Юридические деяния, то есть действие или бездействие определенного 
социосубьекта или нескольких социосубьектов (взаимосвязанные и скорректированные 
действия или бездействие небольшой группы социосубьектов), которые обусловливают 
возникновение и/или изменение и/либо прекращение определенных правоотношений. 

1.1.2. Юридические события – взаимосвязанные и скорректированные действия 
и/или бездействие очень больших групп социосубьектов, которые обусловливают 
возникновение и/или изменение и/либо прекращение определенных правоотношений, 
существенно повлиявших на развитие общества в целом. 
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1.1.3. Юридические явления – действие или бездействие сил природы, в т. ч. 
деяния диких животных, находящихся в нерегулируемых определенными людьми 
условиях, обусловивших возникновение и/или изменение и/либо прекращение 
определенных правоотношений. 

1.2. Наличием или отсутствием вины физического лица на: 
1.2.1. Виновное деяние вменяемого или ограниченно вменяемого физического лица: 
1.2.1.1. Малолетнего, то есть лица, которое могло6 в определенных ограниченных 

пределах предвидеть причинение такого рода деянием убытков (вреда: физического и/или 
материального и/либо первичного морального и вторичного морального вреда; упущенной 
выгоды) тем или иным социосубьектам (физическому и/или юридическому лицу и/либо 
государству и/или межгосударственному образованию). 

1.2.1.2. Подростка – лица, могущего предвидеть причинение такого рода деянием 
убытков тем или иным социосубьектам. 

1.2.1.3. Совершеннолетнего – лица, могущего предвидеть причинение такого рода 
деянием убытков тем или иным социосубьектам [5, с. 24]. 

1.2.2. Безвинное деяние вменяемого или ограниченно вменяемого лица: 
1.2.2.1. Малолетнего – лица, не могущего даже в определенных ограниченных 

пределах предвидеть причинение такого рода деянием убытков тем или иным 
социосубьектам [5, с. 24–25]. 

1.2.2.2. Подростка - лица, не могущего предвидеть причинение такого рода деянием 
убытков тем или иным социосубьектам. 

1.2.2.3. Совершеннолетнего – лица, не могущего предвидеть причинение такого рода 
деянием убытков тем или иным социосубьектам. 

2. Вневолевые юридические факты (жизненные обстоятельства, обусловливающие 
возникновение и/или изменение и/либо прекращение правоотношений без участия человека 
или при полном отсутствии его вины): 

1.2.1. Вневолевые юридические факты: 
2.1.1. Явления природы, обусловивших возникновение и/или изменение и/либо 

прекращение определенных правоотношений7 [5, с. 25]. 

                                                           

6 Данный подход отличается от требований ч. 3 ст. 25 «Неосторожность и ее виды» УК Украины, 
определяющими минимальный уровень вины физического лица в форме преступной небрежности в 
зависимости от наличия неразрывного единства составных элементов психического отношения этого лица к 
наступившим общественно опасным последствиям – мог и должен был их предвидеть [8]. А. А. Кириченко 
придерживается точки зрения о необходимости учреждения конституционной антиделиктной обязанности 
каждого человека предупреждать и пресекать криминальные и иные правонарушения, что и отражено в 
инновационной редакции статьи IV «Антиделиктная обязанность каждого гражданина предупреждать и 
пресекать правонарушения» перспективного Конституционного кодекса Украины, а равно любого иного 
государства мира [3, с. 850–851; 7, с. 78–79].  
7 Например, извержение вулкана, землетрясение, наводнения, пожары, засуха и др., в результате чего 
уничтожается имущество или наступает смерть социосубьекта или причиняется их здоровью и иным 
объектам убытки и такого рода жизненные обстоятельства обуславливают возникновение соответствующих 
правоотношений: наследования, восстановления нарушенного правового статуса и др. [5, с. 25]. 
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2.1.2. Деяния хищных животных, которые находятся в нерегулируемых человеком 
условиях,8 обусловивших возникновение и/или изменение и/либо прекращение 
определенных правоотношений [5, с. 26]. 

2.1.3. Деяния невменяемого совершеннолетнего, то есть совершеннолетнего лица, 
которое не осознает характера своих деяний и не может управлять ими, что обусловило 
возникновение и/или изменение и/либо прекращение определенных правоотношений. 

2.1.4. Деяния невменяемого подростка, то есть подростка, который не осознает 
характера своих деяний и не может управлять ими, что обусловило возникновение и/или 
изменение и/либо прекращение определенных правоотношений. 

2.1.5. Деяния невменяемого малолетнего, то есть малолетнего лица, которое не 
осознает характера своих деяний и не может управлять ими, что обусловило возникновение 
и/или изменение и/либо прекращение определенных правоотношений. 

2.1.6. Деяния дошкольников, которые по уровню развития психической 
деятельности также должны быть приравнены к невменяемым лицам, и деяния которых 
обусловили возникновение и/или изменение и/либо прекращение определенных 
правоотношений.  

2.1.7. Деяния младенцев, которые по уровню развития психической деятельности, 
безусловно, должны быть приравнены к невменяемым лицам, и деяния которых 
обусловили возникновение и/или изменение и/либо прекращение определенных 
правоотношений.  

2.2. Вневолевые юридические полифакты, когда параллельно и взаимосвязано 
последовательно осуществляется два и более перечисленных в п. 2.1 вневолевых 
юридических факта, которые приводят к единому результату, обусловливающему 
возникновение и/или изменение и/либо прекращение определенных правоотношений. 

3. Смешанные юридические факты, когда параллельно и взаимосвязано 
последовательно осуществляется два и более волевых и вневолевых юридических факта, 
которые приводят к единому результату, обусловливающему возникновение и/или 
изменение и/либо прекращение определенных правоотношений [5, с. 26]. 
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8 За результаты деяний домашних животных и деяний хищных животных, птиц, рыб, пресмыкающихся и др., 
находящихся в пределах зоопарков, заповедников и иных охраняемых человеком зоообьектов, несут 
ответственность соответствующие лица, на которых была возложена обязанность обеспечить безопасность 
нахождения таких хищных животных в отношении как окружающих людей и животных, так и самих себя 
[6, с. 26]. 
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Актуальним питанням діяльності органів Національної поліції України  
є формування довіри суспільства до вказаної структури, а рівень довіри базується на 
суворому дотриманні поліцейськими при виконанні своїх функцій вимог чинного 
національного та міжнародного законодавства. 

Відповідно до стаття 1 Закону України «Про Національну поліцію України», 
Національна поліція України (поліція) – це центральний орган виконавчої влади, який 
служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії 
злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку [1].  

У своїй діяльності поліція керується Конституцією України, міжнародними 
договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, цим 
та іншими законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради 
України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету 
Міністрів України, а також виданими відповідно до них актами Міністерства внутрішніх 
справ України, іншими нормативно-правовими актами [1]. 

Стаття 2 вищевказаного Закону визначає завдання поліції, до яких відносять надання 
поліцейських послуг у сферах: 

1) забезпечення публічної безпеки і порядку; 
2) охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави; 
3) протидії злочинності; 
4) надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, 

економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої 
допомоги [1]. 

В межах виконання своїх завдань, на поліцію покладається функція розслідування 
злочину, як перший важливий крок в системі відправлення правосуддя. Розслідування 
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злочину є тим засобом, за допомогою якого особи, обвинувачені в скоєнні злочину, можуть 
бути притягнуті до суду для встановлення їхньої вини чи невинуватості. Воно також має 
важливе значення для благополуччя суспільства, оскільки злочинність порушує нормальне 
життя людей і перешкоджає економічному і соціальному розвитку. З цих причин 
проведення ефективного, з дотриманням етичних норм і законів розслідування 
кримінального злочину є вкрай важливим аспектом роботи поліції. 

Для досягнення цієї мети всім співробітникам поліції необхідно розробити 
стандартні процедури для фіксування відомостей в ході їх розслідування. 

Якщо є сумніви в законності тієї чи іншої слідчої дії, необхідно проконсультуватися, 
якщо це можливо, з вищою особою, перш ніж вчиняти таку дію. 

З усіма підозрюваними необхідно поводитися як з невинними, чемно, шанобливо  
і професійно. Необхідно вести докладні записи всіх проведених допитів; систематично 
відвідувати курси підготовки за місцем служби для вдосконалення професійних навичок 
проведення розслідування. 

Завжди постійно інформувати потерпілого, свідка або підозрюваного про їхні права 
до початку допиту, до початку будь-якого слідчої дії ставити питання: чи законною є вона, 
чи не завадить вона судового розгляду, наскільки вона необхідна, чи не чи є вона 
надмірним втручанням в приватне життя? 

Не може бути метою розслідування – домогтися визнання вчинення злочину. Мета 
розслідування полягає в тому, щоб зібрати об'єктивні докази. 

У міру можливості завжди необхідно домагатися отримати санкцію прокурора або 
суду до проведення обшуків. Обшуки без санкції прокурора повинні проводитися тільки у 
виняткових обставинах і тільки при наявності обґрунтованих і належних причин; якщо 
обшук супроводжує зробленому на законних підставах арешту; якщо на це дається 
добровільна згода; або якщо заздалегідь отримання ордера на обшук при даних обставинах 
неможливо. 

Кожному поліцейському необхідно знати життя громади, в якій він працює. 
Необхідно мати проактивні стратегії щодо запобігання злочинності, в тому числі 
інформуючи членів громади про можливі ризики. 

В свою чергу, співробітникам керівного рівня і органів нагляду повинні створіть 
адміністративні механізми для прискорення процесу розслідування злочинів, зокрема, 
видати постійно діючі накази із зазначенням правових гарантій, які необхідно враховувати 
в ході слідства; організувати програми підготовки з правових норм і ефективних наукових 
методів проведення розслідувань; розробити процедури суворого нагляду за роботою  
з конфіденційною інформацією. 

У співпраці з відповідними соціальними установами необхідно створити механізми 
підтримки жертв злочинів; встановити порядок, при якому не можна покладатися цілком на 
визнання обвинувачення; розробити стратегії роботи поліції на рівні громади, що сприяють 
підтримці ближчих контактів співробітників поліції з населенням і тим самим їх більшої 
інформованості про життя громади, що має важливе значення для попередження 
злочинності та розкриття злочинів. 
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Необхідно брати участь в програмах технічного співробітництва, в тому числі, в разі 
необхідності, в рамках міжнародних програм з технічних аспектів поліцейської діяльності, 
а також з питань, що стосуються сучасних методів і технологій проведення поліцейських 
розслідувань. 

Особливу увагу необхідно приділити розробці і введенню в дію системи суворих 
покарань за порушення положень щодо необхідності проведення розслідувань тільки з 
дотриманням законів. Таким чином, для забезпечення дотримання міжнародно-правових 
норм в ході розслідування злочину необхідно, щоб слідчий поважав людську гідність і 
права людини і дотримувався закон. У демократичному суспільстві діяльність з 
розслідування злочинів передбачає підзвітність слідчих суспільству і їх відданість 
інтересам суспільства. 
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Після того як Російська Федерація розпочала воєнні дії проти України на Сході 
держави, окупувала, а згодом і анексувала частину наших територій, Україні довелося дуже 
оперативно змінювати свою внутрішню та зовнішню політику, пристосовуватися до 
офіційно не оголошеного, але цілком реального воєнного стану, та адаптувати державу та 
суспільство до нових військово-політичних реалій життя. 

Події в Україні мали не тільки національний чи регіональний характер, але і стали 
поштовхом до глобальних змін у світовому геополітичному розкладі сил. 
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Північноатлантичний альянс як наш союзник так як сторона, що хоче міні- 
мізувати агресивну політику Російської Федерації відразу відповіла на злочинні дії  
РФ міжнародно-правовими заходами впливу, перш за все пакетом економічних санкцій  
[1, с. 234]. 

НАТО як і будь-яке інше військово-політичне об’єднання має свої внутрішні 
основоположні документи, на основі яких у довгостроковій перспективі будується вся 
політика блоку, таким оперативно-правовим фундаментом виступає «Стратегічна 
концепція НАТО». 

Даний документ являю собою певний прописаний орієнтир для подальшої роботи 
країн членів блоку як правило по 2 напрямкам, по-перше це закріплення на офіційному 
рівні нових викликів для безпеки країн членів НАТО, які є на даний момент та які можуть 
виникнути у майбутньому, та по-друге як логічно випливає з першого,  це встановлення 
векторів реформування та пристосування збройних сил країн членів до нових викликів, 
шляхом реформування безпекового середовища, розроблення нових стандартів та 
нормативів загального характеру. 

Перші чотири редакції документу (1949, 1952, 1957, 1967) виходячи з цілком 
об’єктивних причин, які пов’язані з Холодною війною не були офіційно оприлюднені та 
мали секретний характер, після розпаду СРСР та закінчення міжблокового протистояння 
були прийняті ще 3 редакції Стратегічної концепції, про те треба звернути увагу саме на 
чинну редакцію, оскільки цілком об’єктивно можна стверджувати, що вона потребує 
докорінних змін. 

Чинний документ приймався на саміті НАТО в Лісабоні у 2010 році, тобто ще до 
нападу Росії та початку гібридної війни проти України, зіткнення інтересів Росії та НАТО  
у Сирії, та у ряді країн африканського континенту (Мозамбіку, ЦАР). 

У нормах документу питанням відносин НАТО з Росією приділяється багато уваги, 
але відсутня конкретика, тобто тогочасні відносин між РФ та Північноатлантичним блоком 
визнаються заплутаними та найбільш невизначеними… 

Така ситуація була цілком звичною для стратегічних документів західних  
країн того часу, навіть в Стратегії національної безпеки США за 2010 рік Росія не 
визнається ворогом чи стратегічним супротивником, а лише «центром військової та 
політичної сили, з яким США буде намагатися встановлювати співпрацювати у всіх 
площинах». 

Тенденція до зниження напруги між заходом та Росією пропагувалась до 2014 року, 
коли стало зрозуміло, що Російська Федерація весь цей час використовувала для 
нарощення своїх військових потужностей саме для ведення окупаційної зовнішньої 
політики, на різних континентах світу, країни які ходять до НАТО переглянули свої 
внутрішньодержавні та внутрішньоблокові принципи та пріоритети [2, с. 12]. 

Чинна редакція офіційно вперше  закріпила принцип «Безпеки у співробітництві», 
тобто систему керівних засад, шляхом застосування яких заради миру та 
нерозповсюдження зброї будуть вибудовуватися відносини навіть з країнами з розряду 
потенційних супротивників, в тому числі з Російською Федерацією. 
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Тобто, ми можемо побачити, що виходячи з положень редакції 2010 року  
НАТО мало на меті закликати всі країни, незважаючи на історію їх взаємних стосунків  
до відкритого діалогу, заради становлення консенсусу по всім глобальним питанням. 

Такий формат відносин отримав назву «Політика партнерства», та став  офіційним 
на рівні з вже знайомими ключовими сферами діяльності блоку, такими як колективна 
оборона та кризове регулювання. 

Виходячи з вищевикладеного та з актуальної військово-політичної ситуації у світі 
можна сказати, що нова Стратегічна концепція яка буде прийнята у поточному 2021 році на 
черговому саміті НАТО буде докорінно відрізнятися від чинного документу. 

За словами генсека НАТО Йенса Столтенберга новий документ за своїми 
програмними положеннями буде направлений на стримування агресивної політики 
Російської Федерації та наростаючого впливу Китаю. 

Політика партнерства буде відправлена на другорядний план, а центральне місце 
буде займати жорсткий захист міжнародного порядку, в цій площині саме НАТО буде 
займати роль центру навколо якого будуть консолідуватися демократичні сили. 

Підтверджуючим фактом тези стосовно ескалації відносин між НАТО та Росією  
у майбутньому та відповідно прийняття більш жорсткої концепції є обговорення 
міністрами оборони країн членів блоку можливості збільшення фінансового забезпечення 
військової діяльності блоку на територіях близьких до кордонів Росії, а саме  
в Балтійському регіоні (Латвія, Литва, Естонія) та Польщі, це стосується і проведення 
військових навчань і збільшення військових контингентів, і постійне патрулювання 
повітряного простору. Оскільки країни Балтії з самого розпаду СРСР були центром 
агресивних випадів в політичній та соціальних площинах з боку РФ такі дії є цілком 
логічними виправданими [3, с. 83]. 

Виходячи з вищевикладеного можна сказати, що Стратегічна концепція НАТО  
є документом одночасно і оборонного військово-промислового  планування і документом 
який закріплює основні політичні вектори руху членів блоку. 

І можна зробити припущення, що після прийняття нової, більш актуальної редакції, 
Північноатлантичний альянс буде більш детально розглядати України як союзника та 
майбутнього члена блоку, оскільки цілі стосовно зупинення поширення російської агресії  
у нас спільні. 
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Краєвська // Грані. 2015. № 4. С. 80–85. 
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Багато істориків відзначають оригінальність та самостійність судоустрою 
Запорізької Січі. На Запорізькій Січі діяла триступенева система органів управління. 

Найвищим судовим органом на Січі була військова рада. Військовою радою 
розглядалися  найважливіші цивільні та кримінальні справи. На раді піднімалися питання, 
стосовно, розгляду справ, які відносилися до посадових осіб, на яких падала підозра у зраді 
та зловживанні службовим становищем. Рішення ради були досить суворі, адже, судові 
вироки, передбачали позбавлення посад, також доброго імені та життя. Діяльність ради 
була поєднана у двух основних судових функціях: здійснення правосуддя та контроль за 
посадовими особами. 

Кошовий отаман виконував роль верховного судді на Запорозькій Січі. Символами 
влади кошового отамана були залізна булава, комишина, військовий прапор і бунчук. Він 
затверджував рішення військового судді та визначав покарання злочинцям. Під час воєнних 
походів влада отамана була необмеженою, але в мирний час питання, стосовно, 
політичного та військового характеру розглядали ради старшин і військової ради. Кошовий 
отаман в своїх повноваженнях міг призначити смертну кару та мав право помилувати 
правопорушника. Він слідкував за справедливим судочинством, і також, щоб ніхто зовні не 
втручався в судовий процес Запорізької Січі й не змінював основних принципів козацького 
звичаєвого права. 

Військовий суддя – друга за значенням особа після кошового отамана, він обирався 
на військовій раді із простого товариства й виконував роль судді, і також «стража» 
правових традицій та принципів правового ладу [1, c.135–146]. Ознакою його влади були 
велика срібна печатка і комишина. 

До паланкової старшини входив полковник з підпорядкованими йому писарем та 
осавулом, яких призначав Кіш. Писар ця посаду була дуже відповідальна, чужинці 
називали писаря канцлером. Осавул був посередником між Радами і старшиною, слідкував 
за порядком на Запорізькій Січі, проводив дізнання злочинців і заготовляв провізію на 
випадок війни. 
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Влада полковника в паланці була дуже значуща: він замінював у своєму регіоні 
кошового отамана. Як і кошовий отаман міг карати злочинців, і навіть виносити смертні 
вироки. 

Не мало значення, де саме проходив судовий процес, на Запорізькій Січі існували 
принципи здійснення судової влади: виборність всіх суб’єктів, які були наділені судовими 
повноваженнями; гласність; усність судового процесу; змагальний характер; визнання 
винним згідно з вироком суду; ведення судочинства відбувалося українською мовою; діяв 
принцип рівності в судочинстві.  

Судовий процес проходив так: позивач і відповідач, надають докази та відтворюють 
першоджерела виникнення злочину, закликають свідків приймати участь у процесі.  
У важливих справах хід судового розгляду заносився до спеціальної книги, що зараз являє 
собою протокол. 

В судовій справі, щодо відшкодування збитків проходили всі інстанції: паланковий 
суд, курінний суд, військового суддю і кошового отамана, який вже виносив остаточний 
вирок. Отже, в цивільному процесі існувала перша і декілька апеляційних інстанцій.  

Народний устрій та незначна кількість запорізького товариства робили суд простим, 
швидким та справедливим. Простий козак, як і знатний товариш, перед суддями були 
однаково рівні. Ображений і ображаючий викладали перед суддями сутність своєї справи, 
вислуховували їхнє рішення і тут же припиняли свої непорозуміння. Запорізькі судді 
керувалися у своїй практиці звичаями, і не дозволяли собі самодіяння і невизначеність 
справ [2, c. 70]. 

Козацький суд мав демократичний характер, адже визнавалося право першого займу 
між товаришами, право володіння, про це свідчать документи судочинства Запорозької 
Січі, що дійшли до нашого часу. Останнє дозволялось лише у малих розмірах і стосувалось 
не орних земель і угідь, а невеликих присадибних ділянок. Широко використовувалися такі 
заходи, як взяття винуватця «на поруку» або зменшення покарання, враховуючи його 
сімейне становище, та ін. Практикувалися попередні ув’язнення злочинців у військову 
в’язницю або тортури, дозволялася запорука війська і духовних осіб злочинця, особливо, 
коли вони визнавали себе винними [3, c. 76]. 

Деякі дослідники вважають, що кримінальні справи розглядалися здебільшого  
в межах слідчого процесу. Попереднє слідство здійснював потерпілий, а по кримінальних 
справах, які стосувалися інтересів всього товариства – посадові особи. [4, c. 55]. 

Отже, життя козаків було досить складним, адже більшість із них все життя провели 
на війні. Існувала триступенева система органів управління. Кіш – спочатку це був 
виконавчий орган, який обирався і знаходився під контролем Військової Ради. Кошовий 
отаман вважався повновладним володарем Січі, він був вищим виконавчим органом. 
Військовий суддя був головним помічником отамана. Судочинство відбувалося в усній 
формі, що передбачало змагальність сторін перед судом, і повністю протоколювалося. 
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Особенности методической работы с трассосубстанциями в антикриминальном 
или в ином виде судопроизводства, по мнению А. С. Тунтулы, определяют 
процедурную сущность и междисциплинарное (криминалистическое, ордистическое, 
процедурное) их видовое деление9 на: 

1. Макрообъекты, то есть трассосубстанции, документирование и иные действия по 
собиранию и личному исследованию которых, в силу их обычных размеров и иных 
свойств, обусловливающих уровень их визуального восприятия, в полной мере доступны 

                                                           

9 Начало собственно такому принципиально новому пониманию сущности и видового деления 
трассосубстанций положил А. А. Кириченко в кандидатской и докторской диссертации применительно к 
размерному видовому делению микрообъектов [1, с. 15; 2, с. 13-14], что впоследствии им было развито в 
контексте особенностей методической и процессуальной работы со всеми вещественными источниками 
доказательств [3, с. 293-295, 297]. Данный инновационный подход в ряде публикаций был принципиально 
усовершенствован А. С. Тунтулой [4, с. 61-62 и др.] и предлагается сейчас в развитии [5, с. 131-133] этим 
же автором.  
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главному субъекту антикриминального судопроизводства без применения увеличительных 
средств и без привлечения специальных знаний в форме экспертизы10 [5, с. 131–132]. 

2. Микрообъекты, то есть трассосубстанции, невидимые для невооруженного глаза 
человека11 в силу их незначительных размерных характеристик, по мере уменьшения 
которых такого рода трассосубстанции подразделяются на: 

2.1. Максимикрообъекты, то есть трассосубстанции, документирование и иные 
действия по собиранию и личному исследованию которых, несмотря на их незначительные 
размерные характеристики, главные субъекты антикриминального судопроизводства могут 
осуществить при помощи внелабораторной увеличительной техники,12 но без привлечения 
специальных знаний в форме экспертизы. 

2.2. Ультрамикрообъекты, то есть трассосубстанции, мизерные размерные 
характеристики которых обусловливают необходимость применения лабораторных 
увеличительных средств13 и привлечения специальных знаний в форме экспертизы  
[5, с. 132]. 

2.3. Ультраобъекты, то есть трассосубстанции, которые невидимы, учитывая еще 
более мизерные размерные характеристики, даже в электронный микроскоп, а поэтому их 
исследование возможно лишь с помощью высокочувствительных опосредованных 
экспертных методов качественного или количественного анализа и, безусловно, только  
с привлечением специальных знаний в форме экспертизы. высокочувствительные 
опосредованные экспертные методы качественного или количественного анализа14  
[5, с. 132–133]. 

3. Параобъекты, то есть трассосубстанции, имеющие опасные для здоровья и/или 
жизни человека свойства (радиоактивные, ядовитые и др.), а потому указанные действия  
в отношении них могут быть проведены только с привлечением специальных знаний в 
форме экспертизы [5, с. 133]. 

4. Латентнообъекты, то есть трассосубстанции, которые невидимы не в силу их 
мизерных размерных характеристик, а по иным причинам: пороговые яркостные, цветовые 
и иные характеристики этого объекта и/либо его носителя, скрытность за слоем иного 
вещества, шероховатость, ворсистость и прочая аналогичная особенность носителя и т. п., 

                                                           

10 Даже на уровне мелких, но в силу указанных минимально предельных условий их зрительного  
восприятия – все же обычных трассосубстанций [5, с. 132]. 
11 Имеющего показатели визуального восприятия в пределах нормы, в данном случае – остроты зрения 1,0, 
что соответствует свободному чтению испытуемым букв или иных символов первой строки сверху таблицы 
Д. А. Сивцева или С. С. Головина с расстояния 5 метров [5, с. 132; 7]. 
12 Внелабораторной увеличительной техникой является та, которую можно применить в условиях проведения 
получающих процессуальных действий и/либо судебного заседания и/или иных обычных кабинетных 
условий антиделиктолога. когда такая техника может перемещаться в процессе применения без ущерба 
качеству работы из одних в другие внелабораторные условия [5, с. 132]. 
13 Лабораторной увеличительной техникой признается та, которую можно применить только в специальных 
экспертных условиях, требующих специальных условий или наладки такой техники, которая уже не может 
перемещаться без ущерба качеству работы из одних, даже лабораторных, условий в другие в процессе ее 
применения [5, с. 132]. 
14 К примеру, нейтронно-активационный или атомно-абсорбционный анализ, тонкослойная хроматография  
и даже высокочувствительное профилографирование [5, с. 133]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A1%D0%B8%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A1%D0%B8%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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что приводит к необходимости привлечения специальных знаний в форме экспертизы15  
[5, с. 133]. 

В то же время  характер связи трассосубстанций с деянием (событием, 
явлением) криминального и иного правонарушения, по мнению этого же автора  
[5, с. 133–134], определяет деление их как антиделиктных следов16 на: 

1. Следы определенного следообразующего объекта – материальные и/либо 
идеальные изменения в виде трасс, субстанций либо обоих одновременно, возникших  
в результате определенного воздействия или деяния (действия, бездействия) конкретного 
объекта [5, с. 133]. 

2. Следы деяния (события, явления) криминального и иного правонарушения – 
аналогичные материальные и/либо идеальные изменения, которые возникли при 
подготовке или совершении деяния (события, явления) определенного криминального 
и/либо иного правонарушения или сокрытия такого рода изменений [5, с. 133–134]. 

3. Параследы деяния (события, явления) криминального и/либо иного 
правонарушения – аналогичные материальные и/либо идеальные изменения, процесс 
возникновения которых имеет иную, нежели причинную, связь (технологическую, 
эксплуатационную и др.) с деянием (событием, явлением) определенного криминального 
и/либо иного правонарушения, его подготовкой, совершением или сокрытием. 

4. Квазиследы деяния (события, явления) криминального и/либо иного 
правонарушения – аналогичные материальные и/либо идеальные изменения, процесс 
возникновения которых не имеет с этим деянием (событием, явлением) совсем никакой 
связи, однако этим самым такие изменения приобретают определенное значение для 
наиболее правильного разрешения антикриминального или иного дела либо в более 
широком аспекте – качественного, эффективного и рационального преодоления 
определенного криминального и/либо иного правонарушения [5, с. 134]. 
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Вивчення інституту юридичної фікції на сучасному етапі є надзвичайно важливим та 
актуальним, адже з розвитком світу в інформаційній, соціальній та інших сферах 
розвиваються і правові інститути, які відкриваються для вчених з кожним днем з нових 
сторін. Ні для кого не секрет, що саме правові інструменти є одними з найважливіших  
у регулюванні суспільних відносин, що також стосується і правової фікції, яка активно 
застосовується в матеріальних і процесуальних галузях вітчизняного права, але мало хто 
знає, що саме римлянам ми зобов’язані за становлення цього інституту. 

Для того, аби вести мову про поняття юридичної фікції необхідно розтлумачити 
його сутність, а для цього пропоную звернутися до двох рівнів абстрагування: 
доктринального та правотворчого. На доктринальному рівні правовою фікцією постає 
уявна теоретико-правова конструкція, за допомогою якої моделюються тенденції 
формування і розвитку неіснуючого у дійсності, але об’єктивно необхідного у праві 
(наприклад, «юридична особа»). На правотворчому рівні правова фікція є не тільки засобом 
юридичної техніки, але й відтворюється у нормі-фікції. Узагальнено сформувати поняття 
можна дещо просто для розуміння. Юридична фікція – це процес, в якому дійсними 
визнаються факти, які насправді відсутні у реальному житті та навпаки. 

Звертаючись до історичних витоків, можна знайти багато літератури, яку 
юридичним фікціям присвячували римські дослідники, але в якій чітко не подавали 
значення цієї техніки. Цікавим є те, що точного роз’яснення не було ні в Дигестах 
Юстиніана, ні в Інституціях Гая. У ті часи невигідно було чітко інтерпретувати значення 
деяких явищ, адже випадки їх застосування могли бути різними та реакція народу на них 
також. У цьому контексті варто зазначити про особливість римського права про яку 
згадував римський юрист І. в Яволь Пріскус: «Будь-яке визначення в цивільному праві  
є небезпечним, тому що мало випадків, коли воно не може бути спростовано». Наприклад, 
люди не завжди сприймали те, що з моменту взяття людини у полон вона вже вважалася 
мертвою, адже фактично людина була жива. Поза увагою залишалися погляди самих 
римлян на цю юридичну техніку, тому сучасним дослідникам дещо важко досліджувати 
інститут фікцій, посилаючись на історичні факти.  

Ведучи мову про документальні підтвердження того, що фікції активно розвивалися 
на римських землях, варто згадати про так звані фіктивні позови. Їх метою було 
розповсюдження передбаченого законом захисту на нове, не зазначене у законі раніше 
відношення. Таким чином юридичні процедури на порядок ставали простішими, а їх 
тривалість коротшою. Вже з того часу ми розуміємо, що люди хотіли зробити своє життя 
комфортнішим та спростити деякі формальності, а їм на допомогу приходили фікції.  

Формування юридичної фікції як техніки, можна підтвердити не лише 
документальними (написаними), а й практичними прикладами з життя римлян. Так, 
розповсюдженими були фікції, що стосувалися рабів. Наприклад, «servi res sunt» – фікція, 
яка прирівнювала раба до речі, називала його «знаряддям, що говорить». Розберемо цю 
фікцію за сутністю: дійсним вважається той факт, який є відсутнім у реальному житті,  
а саме – рабом є жива людина, яка ні за яких обставин не може вважатися неживою річчю, 
але рабовласникові так було зручно вважати, тому це явище міцно закріпилося на практиці. 
До речі, тут можна сміливо говорити про те, що приклад подібної фікції закріпився не лише 
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у римському праві, а й праві багатьох народів. Дуже вдалий приклад для того, щоб 
зазначити про те, що інститут юридичної фікції римського права характеризувався 
наявністю до багатьох фікцій протилежних, я б назвала їх навіть «контрфікції». Беремо  
за приклад прирівнювання раба до речі. Існувало протилежне бачення: «Proprie bona dici 
non possunt, quae plus incommodi quam commodi habent» – неможливо вважати майном 
(річчю) те, що приносить більше шкоди, аніж користі. Це означає, що не визнаються 
речами ті об’єкти, що належать до них в дійсності.  

Необмежена кількість юридичних фікцій створювалася разом з розвитком римського 
права, вони стосувалися та могли відноситися до абсолютно різних сфер життя: договірні 
відносини, спадкові відносини, преторські укази тощо. Прикладом у сфері договірних 
відносин можна вважати – «Proprie enim dicitur res non reddita, quae deterior redditur», фікція, 
що вважає річ такою, що не повернули, якщо її повернули пошкодженою. Знову таки суть: 
фактично річ була поверненою власникові, але вважається ніби ні (факт, що відсутній  
у реальному житті). 

Детально поговоримо про спадок, адже всі ми прекрасно знаємо про те, яку роль 
спадкування відігравало в римському праві. Тут говоримо про фікцію «Quae in 
testamentumo ita sunt scripta, ut intellegi non possint: perinde sunt, ac si scripta non essent», яка 
закріплює примітивну істину – незрозумілі слова в заповіті вважаються ненаписаними. 
Тобто розберемо: якщо в офіційному заповіті є слова, які є неможливими для розуміння  
(це дійсний факт, адже вони там є), то вони вважаються відсутніми. Прослідковуємо знову 
те, як римляни спрощують собі життя. Ніхто не витрачає свого часу для того, щоб 
розбиратися у тих чи інших речах. Не зрозуміло або тяжко для розуміння, то навіть і не 
приділятимемо уваги! 

Особливу увагу хочу приділити преторським фікціям, які знайшли своє 
відображення у фіктивних позовах претора до суддів. Очевидним є те, що претор був 
шановною людиною в Стародавньому Римі, він був державним діячем з могутніми 
повноваженнями, тому міг собі дозволити звернутися до судді з наказом допустити 
існування фактів, яких насправді не було, або ж навпаки – вважати неіснуючими реальні 
факти. Наприклад, те саме спадкове право. Існувала така фікція («Bonorum possessio»), за 
умовами якої якщо претор закликав до спадку осіб, які в свою чергу не були спадкоємцями 
за нормами ius civile і надавав їм право володіння майном спадкодавця, то вони 
визнавалися спадкоємцями. Знову таки, не брався до уваги реальний факт, що люди не  
є спадкоємцями, а визнавалися правильними неправдиві факти. Аналізуючи цей приклад, 
можна виділити дещо відмінну від інших мету. Всі ті фікції, які ми розглядали раніше були 
спрямовані на пришвидшення вирішень різноманітних питань чи суперечок, але преторські 
накази суддям можна інтерпретувати як «підлаштування» вже існуючих правових норм  
до певного випадку в суспільному житті. 

Приводити приклади юридичних фікцій у римському праві можна довго, адже по 
суті вони утворювалися на основі якихось певних ситуацій, які слугували їх використанню 
і в подальшому, а ситуацій, як ми бачимо, було багато і вони були всі різні.  

У контексті цього питання неможливо не згадати й про рецепцію римського права 
до країн Європи. З активним розвитком правової науки розвивався й інститут юридичних 
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фікцій, який знайшов своє чітке відображення в правових системах Німеччини, Росії  
та інших країн. 

Отже, дослідивши достатню кількість прикладів юридичних фікцій, можемо дійти 
до висновку, що римське право сміливо можна назвати тим, яке стало основою для 
формування цього інституту. Різні сфери суспільного життя могли бути під впливом 
вагомої юридичної техніки, що з одного боку було добре, але є й інший бік медалі, адже 
юридичні фікції виконували дві функції: 

– розповсюдження правових норм на неврегульовані правом суспільні відносини; 
– пришвидшення, спрощення вирішень різноманітних правових питань, що 

виникали у Римі. 
Формування юридичних фікцій відбувалося поступово, вони зазнавали своїх 

поразок, але зараз ми частіше згадуємо про те, як воно кардинально змінювало правову 
систему та ставали особливим інструментом. Говорячи про сучасність, ми впевнено 
можемо стверджувати, що цей інститут і зараз є таким, що розвивається, що активно 
входить до ужитку та стає одним з провідних засобів юридичної техніки.  
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Протягом історичного формування державності, правотворчості, створення 
самостійності перших національних утворень, їх подальшого розвитку, почалося  
й формування соціально-правових протиріч, які безумовно мають різний зміст, мету та 
кінцевий результат, але всі вони так чи інакше призвели до певних історичних наслідків. 
Дані протиріччя мали як внутрішній, так і зовнішній характер. Вони захищали та втілювали 
ідеї, які за певними соціальними, правовими показниками суперечили ідеології інших 
сторін, що призводило до виникнення суперечок, конфліктів, іноді й катастроф у їх 
взаємовідносинах. Дані протиріччя вирішувались різними способами, хтось намагався 
чесним суперництвом довести свою правоту, інші ж в будь який спосіб намагались 
зафіксувати свою ідею, надавши їй панівного становища. Метою дослідження  
є встановлення філософського значення даних протиріч для розвитку сучасного світу  
та міжнародних відносин, досліджуючи дане питання через ретроспективу вагомих  
подій XX століття, які безумовно розкривають типи існуючих можливих протиріч.  

На нашу думку, дана тема дослідження була актуальна у минулому, актуальна у наш 
час та не втратить вагомості у майбутньому, адже розвиток потужностей держав у багатьох 
сферах, що поєднується з конфліктами на міжнародній арені, може призвести до згубних 
наслідків, у разі неправомірного вирішення даних суперечностей. Метою роботи є не 
просто встановлення та дослідження видів протиріч, ця робота більше про функціонування 
добра та зла в історії, реальний їх вплив на формування хаосу та порядку, розвитку 
цивілізації, або навпаки, її знищення. Дане дослідження встановлює, який тип поведінки 
призводить до конфлікту, а який до здорової конкуренції, що сприяє подальшому розвитку 
мирних взаємовідносин. 

Протиріччя, як певна самостійна структура, досліджена багатьма науковцями, її 
умовно поділяють на три типи: антагоністичний, антагональний, агональний [1]. Ми 
вважаємо, що актуальним є питання дослідження даних трьох типів протиріч на прикладі 
взаємовідносин на територіях різних держав, та за їх межами у різний проміжок часу, адже 
дане дослідження надасть нам змогу зрозуміти як розвивались соціально-правові 
протиріччя, що передувало їх виникненню та чи можливо їх повноцінне викорінення та 
встановлення суспільства без суперечок, конфліктів та до чого це може призвести. 

Антагоністичний тип характеризується повним запереченням думки, позиції іншої 
сторони. Основною ідеєю антагонізмів є зверхність над іншими за певними 
характеристиками. В історичній ретроспективі ця зверхність проявлялась у переслідуванні 
осіб за релігійною, расовою, класовою, політичною приналежністю тощо [1]. Проявом 
антагоністичних протиріч можна визначити засади німецької ідеології, які почались  
у передвоєнний період і продовжувались під час Другої Світової війни, що проявлялись  
у здійсненні Голокосту, також до переліку даного типу протиріч можна додати період 
політичних репресій заможних осіб на територіях СРСР відповідно до постанови 
Політбюро ЦК ВКП(б) «Про заходи щодо ліквідації куркульських господарств у районах 
суцільної колективізації» та безліч інших історичних подій, які мали на меті заперечити та 
знищити іншу сторону протиріччя. 

Наступні два типи соціально-правових протиріч є першоосновою та продовженням 
для встановлення взаємозв’язку між сторонами та формування цивілізації, яка не потребує 
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вирішення конфліктів агресивним способом, адже всі питання вирішуються мирним 
шляхом. Антагональний тип вирішення протиріч зазвичай передує встановленню 
агонального типу, адже саме антагональні відносини характеризуються готовністю до 
діалогу, компромісів, і, найголовніше, взаємної відповідальності. Саме компроміс  
є перехідним етапом між знищенням та змагальністю, здоровою конкуренцією. 

Ми вважаємо, що яскравим прикладом формування антагональних та першим 
кроком до формування агональних відносин між державами у XX столітті є укладення 
перших міжнародних договорів та встановлення потреби у конструюванні перших 
міжнародних союзів. Саме усвідомлення європейськими державами, що боротьба за  
мир та погашення конфлікту – це спільна справа, призвело до етапу антагональних 
відносин. Даний етап характеризувався утворенням Організації Об’єднаних Націй, 
підписанням договорів, так званих Паризьких мирних договорів, затвердженням Загальної 
декларації прав людини, що підтверджувало настрої країн щодо забезпечення мирного 
врегулювання конфліктів та підтримання миру на державних кордонах, а також 
встановлення певних зобов’язань для держав у вигляді дотримання демократичних прав та 
свобод громадян, виплат репарацій, а також інших зобов’язань, що частково 
відшкодовували б збитки спричинені Другою світовою війною [2]. Початок даного  
етапу дав поштовх для розвитку антагональних відносин у інших сферах діяльності 
людини, підтвердженням цього є створення Європейської спільноти з питань вугілля  
та сталі тощо. 

На нашу думку, принцип агону є ідеальним проявом вирішення протиріччя, але, на 
превеликий жаль, для його реалізації усі сторони суперечки повинні керуватися, в першу 
чергу, однаковими моральними цінностями, які би не порушували  прав певної зі сторін. На 
жаль, на даний момент часу, це неможливо, адже у боротьбі за світове лідерство у тій, чи 
іншій сфері, суб’єкти міжнародно-правових відносин, які згодні керуватись та відповідати 
принципам змагальності, потерпають від антагоністичної діяльності своїх «суперників».  
У кінцевому результаті, такі взаємовідносини можуть призвести до домінування сил  
з антагоністичними настроями, що призведе до згубних наслідків у вигляді переслідування 
всіх незгодних.  

Саме тому, ми вважаємо, що на даний момент на міжнародному рівні повинні 
домінувати в більшій мірі антагональні відносини, що, можливо, з плином часу та через 
певні дискусії, регламентовану конкуренцію, діалоги призвели б до передання моральних 
засад агресивно налаштованим сторонам конфлікту, які б змінили їх світогляд та призвели 
до вирішення протиріч шляхом справедливої конкуренції у майбутньому. 
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 Розглядаючи право розпорядження своєю власністю, результатами своєї 

інтелектуальної творчої діяльності в контексті статті 41 Конституції України, слід 
зазначити, що одним із способів такого розпорядження може бути заповіт, як форма 
розпорядження своїм майном, результатами інтелектуальної творчої діяльності на випадок 
смерті. З цього випливає актуальність даного дослідження – необхідність визначення 
обсягу прав, якими наділений заповідач у разі укладання заповіту.  

Найбільш доцільно розглядати окреслене питання з позиції реалізації принципу 
свободи заповіту. Заповіт це вольова дія суб’єктів цивільного права, що характеризує 
внутрішнє суб’єктивне бажання особи та є юридичним фактом, оскільки внаслідок його 
укладання виникають, змінюються та припиняються цивільні права та обов’язки шляхом 
породження правового наслідку (правонаступництва), що характеризує його як правочин.  

Спадкове право сміливо можна назвати одним з центральних інститутів цивільного 
права України. Його місце у системі цивільного законодавства визначається 
співвідношенням з інститутом права власності, адже спадкове право забезпечує 
універсальне правонаступництво у цивільних правах і обов‘язках на випадок смерті  
їх носія. 

В різні роки проблеми укладання та виконання заповітів досліджували такі провідні 
вітчизняні та закордонні правознавці: В. М. Гордон, С. Р. Самарський, В. К. Дронніков,  
З .В. Ромовська, С. Я. Фурса, Є. О. Рябоконь, Ю. О. Заіка, Б. О. Антипов О. В. Дзера,  
О. Є. Кухарєв, Є. О. Харитонов, В. І. Серебровський, Н. В. Фомічова, М. М. Агарков,  
Ч. Н. Азімов, С. С. Алексеєв, Б. С. Антимонов, С. М. Братусь, Т. В. Федоренко,  
М. Ю. Барщевський, М. І. Брагінський, В. В. Васильченко, Д. П. Ватман,  
М. М. Вітрянський, та багато інших. Однак із розвитком суспільних відносин тема 
залишається актуальною для всебічного вивчення і сьогодні. 
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 Спадкове право України та більшості іноземних держав ґрунтується на поєднанні 
двох основоположних принципів: свободи заповіту і охорони інтересів сім’ї, що відповідає 
двом підставам спадкування – за заповітом та за законом [1, c. 63]. Провідну роль відіграє 
саме спадкування за заповітом, адже укладання заповіту є особистим волевиявленням 
особи, що забезпечує виконання певних прав заповідача. Одним із таких прав, прямо 
закріплених статтею 1234 Цивільного Кодексу України є право на заповіт. Слід зазначити, 
що термін «право на заповіт» розуміється у більш ширшому значенні ніж просто право 
укладання заповіту. Це поняття включає в себе також право заповідача на зміну та 
скасування свого волевиявлення у будь-який час.  

Аналізуючи згадану статтю, необхідно звернути увагу на де-які особливості 
правового статусу заповідача. Зокрема, особистий характер заповідального зобов’язання 
чітко конкретизований законодавцем. До того ж законом визначено, що вказаним правом 
наділені особи з повною цивільною дієздатністю. При цьому ми не спостерігаємо прив’язки 
до віку заповідача. Як зазначає І. В. Жилінкова, якщо неповнолітня особа має право 
розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами, то саме передача 
зазначеного майна за заповітом є одним із способів такого розпорядження [2, c. 23]. 
Вважаємо, що до цього питання слід підходити з позиції аналізу положень Цивільного 
Кодексу України. Скласти заповіт, внести в нього зміни та скасувати в цілому мають право 
як повнолітні дієздатні особи, так і неповнолітні особи, повна цивільна дієздатність яких 
наступила в силу положень статті 35 Цивільного Кодексу України.  

Отже, при посвідченні заповіту нотаріус або особа, визначена статтями 1251-1252 
Цивільного Кодексу України мають встановити обсяг цивільної дієздатності заповідача.  
У випадку з неповнолітніми особами це нескладно, оскільки законом чітко встановлені 
обставини набуття повної цивільної дієздатності і з цього випливає перелік документів, які 
можуть даний факт підтвердити. У випадку з повнолітніми заповідачами ситуація дещо 
складніша, оскільки в Україні відсутній уніфікований реєстр про визнання осіб 
недієздатними та обмежено дієздатними. Це певною мірою ускладнює роботу осіб, на яких 
покладено обов’язок посвідчення заповіту. А факт наявності відповідного рішення, навіть 
коли про нього стає відомо згодом, робить заповіт нікчемним, тобто таким, який не 
повинен виконуватись, і є підставою для визнання заповіту недійсним в судовому порядку. 
Однак, виникають ситуації, коли заповідач був визнаний судом недієздатним чи обмежено 
дієздатним вже після укладання заповіту, або відповідного рішення не було взагалі, однак 
особа мала хронічні, зокрема психічні, хвороби, які унеможливлювали «тверезе» 
сприйняття ситуації, довгий час перебувала в пригніченому настрої. Вказані факти, якщо 
вони будуть доведені відповідно до законодавства також можуть стати підставою для 
визнання заповіту недійсним. Однак, як свідчить судова практика, доказування зазначених 
обставин окрім показів свідків та можливих письмових доказів, потребує посмертних 
експертиз, що значною мірою ускладнюють процес оскарження заповітів. 

Федоренко Т. В. робить акцент на тому, що закон надає заповідачеві широкі 
можливості в процесі вирішення питань наступного правонаступництва. Інакше кажучи,  
у нього є широкі можливості щодо вибору майбутніх спадкоємців [1, c. 64]. На нашу думку, 
основною метою при укладанні заповіту для багатьох заповідачів є призначення 
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спадкоємців. Це право з поміж інших також закріплене Цивільним Кодексом і потребує 
деякої конкретизації, адже його реалізація стосується ширшого спектру суспільних 
відносин, ніж просто визначення правонаступника.  

Поряд з правом призначати спадкоємців заповідач має можливість позбавити 
одного, кількох або усіх спадкоємців з числа потенційних спадкоємців за законом права на 
спадщину в цілому або частини спадкового майна. Причина такого рішення необов’язково 
повинна бути зазначена у заповіті, проте навіть у випадку вказання цієї причини 
спадкоємець, позбавлений права на спадкування, не може вимагати визнання 
розпорядження про позбавлення його права недійним на тій підставі, що причина, вказана  
в заповіті, не відповідає дійсності. Виключення в даному випадку становлять особи, які 
відповідно до закон, мають право на обов’язкову частку спадку в порядку статті 1241 
Цивільного Кодексу України. Разом із тим, позбавлення права на спадкування стосується 
персонально лише того спадкоємця або спадкоємців, про яких є відповідні вказівки  
у заповіті. Заповідач не має права вказувати про перенесення юридичної дії позбавлення 
права на спадкування на спадкоємців особи, яка була позбавлена права на спадкування,  
у разі смерті останньої до вступу заповіту в силу.  Відтак, у разі смерті особи, 
позбавленої права на спадкування, до смерті заповідача, низхідні такої особи за наявності 
підстав можуть бути закликані до спадкування.  

Принципом свободи заповіту обумовлено також право заповідача на визначення  
у заповіті обсягу спадщини, яке тісно пов’язане з інститутом права власності. Змістом 
вказаного права є наділення заповідача сукупністю певних повноважень, закріплених 
статтею 1236 Цивільного Кодексу України. Закон встановлює, що чинність заповіту щодо 
складу спадкового майна встановлюється на момент відкриття спадщини, оскільки 
кількість і обсяг спадщини може істотно змінитися з моменту складання заповіту до 
моменту смерті заповідача. І з цього випливають де-які особливості. Зокрема, враховуючи, 
що заповідач має право вказати у своєму волевиявленні частину свого майна, до 
спадкоємців за заповітом спадщина, не охоплена заповітом, перейти не може, навіть якщо 
інших спадкоємців (за законом) немає. Крім того, в правочині можуть бути зазначені як 
права особи, якими вона наділена на момент укладання заповіту, так і передбачені нею 
права, які можуть виникнути в майбутньому. Саме ця обставина суттєво впливає на  
обсяг спадку та розподілу його між спадкоємцями в майбутньому. 

Отже, можна дійти висновку, що спадкові правовідносини в частині заповідального 
розпорядження майном, насамперед, випливають із принципу свободи заповіту, що  
в своєю чергу, наділяє заповідача певним обсягом основоположних прав щодо 
розпорядження своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної творчої діяльності на 
випадок своєї смерті. Не зважаючи на досить чітку конкретизацію прав заповідача 
Цивільним Кодексом України, в процесі практичної їх реалізації виникають досить  
складні, нерідко суперечливі ситуації, які вирішуються в судовому порядку і в більшості 
випадків призводять до визнання недійсними окремих положень заповіту або всього 
документу в цілому. Це в свою чергу унеможливлює посмертну реалізацію волевиявлення 
заповідача.  
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аварійних морських подій в Україні. 
Останнє десятиліття характеризувалося для судноплавної галузі зниженням 

кількості аварійних подій у морі, хоча трагедії усе ще відбуваються. За 2019 р. світовий 
флот втратив 46 суден. Це майже в два рази менше, ніж показник 2018 р. – 98 суден, і на 
55% менше за середній показник за останні десять років – 104 судна. Такі дані наводить  
у своєму звіті Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) [2; 5]. 

Інформаційно-аналітична інформація про стан безпеки судноплавства та аварійності 
на водному транспорті в Україні протягом 2019 р. на морському і річковому транспорті 
України, у тому числі з маломірними суднами сталося 30 аварійних подій, в яких 10 осіб 
загинуло, 10 осіб зникло безвісти та 16 осіб отримали травм. За аналогічний період 2018 р. 
відбулося 13 аварійних подій, в яких 1 особа загинула, 1 особа зникла безвісти та 6 осіб 
отримали травм. Таким чином, загальна кількість аварійних подій, що сталися протягом 
2019 р., у порівнянні з 2018 р. збільшилось на 17 аварійних подій, кількість загиблих та 
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зниклих – збільшилось на 18 осіб. Кількість травмованих осіб збільшилась на 10 осіб. Такі 
дані наводить Міжнародна морська організація (ІМО) разом з Сектором організації 
розслідування аварійних подій Департаменту державного нагляду та контролю за безпекою 
на морському та річковому транспорті [3; 7]. 

Основною причиною морських аварій є поламки, пошкодження або відмова 
двигунів і обладнання. На них припадає більше третини, або 8,8 тис., з 26 тис. інцидентів, 
зафіксованих за останні 10 років. Найбільш несприятливі регіони з точки зору морських 
подій, як випливає зі звіту AGCS, є води Південного Китаю, Індонезії та Філіппін. Кожен 
четвертий випадок в 2019 р. відбулося саме в тих районах. Всього в цих регіонах 
зафіксовано 12 фактів загибелі суден (у 2018 році їх було 29) [2; 5]. 

Аварійна морська подія (АМП) – подія, що виникла в результаті експлуатації судна 
чи у зв’язку з нею, яка спричинила або могла спричинити людські жертви, або заподіяти 
шкоду здоров'ю людей, загибель судна, або втрату його морехідного стану, а також 
забруднення навколишнього природного середовища [1]. 

Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі – SOLAS (Safety of Life 
at Sea) є найбільш важливим з усіх міжнародних угод з безпеки торгових суден. Кожне 
судно, яке здійснює міжнародний рейс і потрапляє під дію цього нормативного документа, 
має виконувати його вимоги. Головною метою даного нормативного документа  
є встановлення мінімальних стандартів, що відповідають вимогам з безпеки при 
будівництві, устаткуванні і експлуатації суден. 

За наслідками АМП класифікуються на: 
– дуже серйозні аварії, такі що спричинили: загибель судна або конструктивне 

руйнування після якого відновлювальний ремонт недоцільній, залишення судна в морі 
екіпажем і пасажирами, людські жертви або зникнення людини із судна, зникнення судна 
безвісті (тобто відсутність відомостей про судно протягом від 3 до 6 місяців), сильне 
забруднення навколишнього природнього середовища самим судном, або в результаті 
пошкодження підводних трубопроводів тощо; 

– серйозні аварії, такі що: не кваліфікуються як дуже серйозні аварії, але які 
спричинили серйозні тілесні ушкодження людині, а також пожежу, вибух, посадку  
на мілину, торкання, льодове або штормове ушкодження, утворення тріщини у корпусі 
судна тощо; 

– морські інциденти (серйозні інциденти), це АМП, через яку судно або особа 
піддаються небезпеці або внаслідок яких може бути завдане серйозне пошкодження судну, 
його конструкції або заподіяна шкода навколишньому природному середовищу тощо; 

– інциденти, до таких належать АМП, які виникли в результаті експлуатації судна 
чи у зв'язку з нею, які спричинили або могли спричинити незначні експлуатаційні 
пошкодження судну, його конструкції, обладнанню, шкоду береговим та підводним 
об'єктам або плавучим об'єктам, що не є суднами тощо [1]. 

Розслідування аварійних морських подій проводиться спеціальними комісіями, 
комісія з розслідування АМП створюється наказом керівника відповідного органу 
розслідування, який встановлює склад комісії, строки розслідування й подання відповідних 
матеріалів, а також інші організаційні заходи, до таких органів належать: Міністерство 
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інфраструктури України; Міністерство аграрної політики та продовольства України; 
Морська адміністрація; Держрибагентство України; капітани морських портів; капітани 
суден [2]. 

Для розв'язання окремих питань, що не можуть бути вирішені членами комісії, 
голова комісії (або капітан морського порту) у межах наданого йому фінансування може на 
платній основі залучити до участі в розслідуванні (без включення до складу комісії) 
відповідних фахівців [1]. 

Якщо АМП з українським судном сталася у водах іноземної держави, Міністерство 
інфраструктури України та Міністерство аграрної політики та продовольства України  
з урахуванням юридичного статусу вод, у яких сталася АМП, і обов'язків України  
щодо розслідування аварій визначає порядок співробітництва з компетентними органами 
держави, у водах якої сталася АМП, та за взаємною згодою вирішує, яка держава  
(Україна або держава порту) повинна взяти на себе відповідальність за проведення 
розслідування [1]. 

Облік і аналіз АМП здійснюється Морською адміністрацією, Держрибагентством 
України, капітанами морських портів та судновласниками з метою систематизації  
й узагальнення характеристик АМП для завчасного виявлення і своєчасного запобігання 
обставинам, що можуть загрожувати безпеці судноплавства, та вжиття заходів щодо 
попередження АМП [2]. Окремо морська адміністрація веде реєстрацію АМП, що 
відносяться до суден, які транспортують небезпечні вантажі, у журналі реєстрації  
аварійних морських подій з небезпечними вантажами [1]. 

Оригінали матеріалів і актів розслідування АМП зберігаються до остаточного 
розслідування у справах відповідної комісії чи у капітана порту (якщо розслідування 
здійснювалося ним) або до завершення адміністративних, цивільних або карних справ, 
якщо такі виникнуть у зв'язку з АМП, після чого надсилаються до архівів Морської 
адміністрації або Держрибагентства України. Матеріали розслідування АМП зберігаються 
Морською адміністрацією та Держрибагентством України в установленому порядку, але не 
менше п'яти років з дня завершення розслідування [1]. 

Отже, на підставі аналізу джерел права було встановлено, що розслідування 
аварійних морських подій в Україні здійснюється відповідно до наступних нормативно-
правових актів: Кодекс торговельного мореплавства України; Закон України "Про 
транспорт"; Міжнародна конвенція про охорону людського життя на морі 1974 року; 
Положення про Державну службу морського та річкового транспорту України, затверджене 
постановою Кабінету Міністрів України від 06 вересня 2017 року; Положення про 
Державне агентство рибного господарства України, затверджене постановою Кабінету 
Міністрів України від 30 вересня 2015 року; Порядок проведення розслідування та  
ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, 
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року;  
Положення про систему управління безпекою судноплавства на морському і річко- 
вому транспорті, затверджене наказом Міністерства транспорту України від 20 листопада 
2003 року. 
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Зазначені нормативно-правові акти спрямовані на виконання міжнародних 
зобов’язань України, встановлених Міжнародною морською організацією (ІМО), для 
підвищення безпеки у сфері торговельного мореплавства та зниження кількості аварійних 
подій у морі. 
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Дослідження доказів у цивільному процесі є одним із важливих етапів процесу 
доказування, оскільки у його рамках відбувається зняття доказової інформації з його носія 
суб’єктами пізнання. Одним із найважливіших питань процесуальної теорії та судової 
практики є встановлення достовірності доказів. Проблема оцінки судом достовірності 
доказів  в цивільному судочинстві має вагомий теоретико-прикладний характер, що 
пояснює актуальність обраного дослідження.  

Питання достовірності доказів в цивільному процесі в свій час досліджували такі 
вчені як Р. В. Тертишніков, С. Я. Фурса, О. О. Грабовська, Д. Б. Сергєєва, С. В. Щербак,  
С. В. Васильєв, В. М. Кравчук, О. І. Угриновська та інші. 

Достовірність – це така якість доказів, що характеризує точність, правильність 
відображення обставин, які входять до предмета доказування. Сергєєва Д. Б. зазначає, що  
в науковій літературі достовірність переважно розглядається як внутрішня властивість 
доказу. Проте названа властивість характеризує насамперед фактичні дані, що є змістом 
доказу [1, с. 90].  

Саме достовірність є тим критерієм, який прямо впливає на логіку розгляду справи 
та вирішення її по суті. Дійсність обставин справи дає уявлення суду про те, у який спосіб, 
за яких умов, яким чином і з яких мотивів була здійснена певна дія чи відбулася  
певна подія, унаслідок чого й виник цивільно-правовий спір. У цьому контексті цікавою є 
позиція Р. В. Тертишнікова, який зауважує, що «оскільки доказова діяльність є логіко-
практичною правовою діяльністю, із боку норм процесуального права вона структурується, 
тобто з боку правових норм визначається певне взаєморозташування і зв’язок її складових 
частин, якими є стадії, тобто певні ступені, етапи, фази її розвитку, які є елементами 
структури доказової діяльності. Однак слід застерегти, що виокремлення певних стадій 
доказової діяльності є доволі умовним» [2, с. 235–237].  

Але в той же час дослідник указує, що «доказування вибудовується на результаті 
оцінки доказу, що має своє логічне продовження в умовиводі, зробленому суддею. Логіка 
такого процесу завжди залежить від доказів» [3, с. 447]. Фактично Р. В. Тертишніков 
акцентує увагу на тому, що саме достовірність доказу і є вихідним елементом побудови 
логіки позиції суду під час розв’язання справи (не під час установлення обставин її 
здійснення, а саме під час вирішення). Це означає, що достовірність як критерій оцінки 
доказів дає змогу встановити таку модель існування обставин у справі, яка є єдино 
можливою та логічно обґрунтованою в умовах, викладених сторонами та з’ясованих судом. 

Згідно зі ст. 79 ЦПК України, достовірними є докази, на підставі яких можна 
встановити дійсні обставини справи.  

За загальними правилами, встановленими статтею 89 ЦПК України судом 
оцінюються докази на підставі їх повного, всебічного, об'єктивного та безпосереднього 
дослідження, не маючи наперед встановленого значення, а вже за результатами такої 
оцінки вирішується питання про їх прийняття чи відмову у прийнятті. Але встановити 
порушення відносно їх змісту чи форми можливо лише під час їх дослідження, а вирішити 
питання щодо прийняття чи відмови під час оцінки.  

Той факт, що законодавець не приділяє належної уваги цьому критерію, засвідчує 
його загальновідомість або загальне розуміння суддями, хоча, на нашу думку, 
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взаємозв’язок доказів може бути встановлений логічним шляхом, у процесі пізнання істини 
у справі та вивчення обставин виникнення цивільно-правового конфлікту.  

Оцінка достовірності доказів у цивільному судочинстві є важливим процесуальним 
елементом інституту доказування в цілому. Цивільна юрисдикція суду має впевнитись  
у достовірності доказу, тобто з'ясувати, чи правду говорить свідок, чи відповідають 
дійсності відомості, які подано у документі. При вирішенні питання про достовірність  
доказів суду необхідно брати до уваги предмет доказування, тобто коло тих юридичних 
фактів з конкретної справи, які передбачені нормою матеріального права, на основі якої 
буде вирішена цивільна справа. 

Перевірка достовірності доказів відбувається шляхом їх зіставлення під час 
оцінювання всієї сукупності доказів, що є у справі. Наприклад, оцінюючи документи суд з 
урахуванням усіх інших доказів має упевнитись у тому, що цей документ або письмовий 
доказ виходить з органу, який уповноважений видавати його, та підписаний особою, яка 
має право підпису, також скріплений за потреби печаткою підприємства, містить решту 
реквізитів цього виду доказів. Стосовно копії документа, крім перевірки реквізитів,  
суд також перевіряє, чи під час копіювання не сталася зміна змісту копії документа 
порівняно з оригіналом, а ще за допомогою якого технічного засобу здійснено копіювання, 
і чи гарантує воно тотожність копії документа та його оригіналу, в який спосіб зберігалась 
копія документа. 

Таким чином, можна виділити два основні правила, якими має керуватися суд при 
оцінці доказів на предмет їх достовірності: 

По-перше достовірний доказ має бути отриманий із доброякісного джерела 
інформації. Так, достовірність показань свідка залежить від того, за яких умов відбувалося 
сприйняття, запам’ятовування, а потім відтворення подій. Важливе значення в цьому 
процесі відіграє особливість особистих рис конкретної людини. Якщо говорити про 
експерта, то має значення обрана методика дослідження, її безперечність, можливість 
отримання остаточного, а не імовірного виведення. Достовірність письмових доказів 
перевіряється на предмет наявності всіх необхідних реквізитів. Підчищення, нечіткість 
печатки, підписи і т. п. можуть свідчити про недостовірність доказів. Умови зберігання 
речових доказів з моменту їх вилучення і до пред’явлення до суду можуть вплинути на 
достовірність інформації, отриманої при їх дослідженні в судовому засіданні. 

По-друге, співставлення достовірного доказу з іншими доказами у справі. Виявлення 
суперечливих, взаємовиключних відомостей свідчить про недостовірність якихось із 
доказів. Наприклад, навряд чи правильним було б формувати рішення суду тільки на основі 
показань свідка, який є близьким другом позивача або відповідача, необхідно зіставити ці 
показання з іншими доказами у справі щоб переконатися в їх об’єктивності.  

Оцінив кожен окремий доказ, суд, переходячи до вирішення справи по суті, 
фактично визначається з тим, що надані чи отримані докази у своїй сукупності є достатніми 
для вирішення справи. Такий умовивід судді на етапі оцінки доказів, на нашу думку,  
є досить передчасним, оскільки, не переходячи до дослідження природи конфлікту, суддя 
визначається лише з тими обставинами, які його спричинили чи в яких обставинах  
такий конфлікт протікав. 
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Отже, достовірність доказів дозволяє встановити наявність чи відсутність 
обставини, що мають значення для справи, заснована на внутрішньому переконанні 
суб’єкта доказування, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому 
дослідженні всіх обставин справи. Повинно бути зроблене чітке розмежування між 
констатацією фактів та оціночними судженнями. У той час як наявність фактів може бути 
продемонстрована, достовірність оціночних суджень не піддається доведенню. Вимогу 
доводити достовірність оціночних суджень неможливо виконати, вона порушує свободу 
думки як таку. Вважаємо, що достовірність  доказів – це правило, яке адресовано і суду,  
і всім суб’єктам доказування – особам, які беруть участь у справі. 
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На сьогоднішній день питання юридичної безпеки в земельних правовідносинах  
є досить актуальним, оскільки землі сільськогосподарського призначення постійно 
зазнають неправомірних захоплень збоку рейдерів. 

Відповідно до Земельного кодексу України, земля є основним національним 
багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Право власності на землю 
гарантується законами та нормативно- правовими актами України [1]. 
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Рейдерство – це вилучення майна на законних підставах, в основі виникнення яких 
лежать прогалини в законі або системні недоліки функціонування державних інститутів 
(судової та правоохоронної систем, системи реєстрації юридичних осіб тощо) [2]. 

Слід зауважити, що окремі питання рейдерства в земельних відносинах 
досліджували такі науковці, як: Хатнюк Ю. А., Туєв О. А., Берлач Ю. А. Також це питання 
займає важливе місце в нормативно-правових актах України та актах і нормах права 
міжнародного законодавства. 

Досить поширеним є рейдерство в державних реєстрах, а саме: 
1) зміна власника на підставі підроблених документів; 
2) зміна власника ключем неіснуючого державного реєстратора; 
3) зміна власника в результаті незаконних або недбалих дій реєстратора; 
4) зміна власника в результаті несанкціонованого доступу до реєстру; 
5) зникнення запису про власність чи обтяження з реєстру; 
6) зловживання посадовими особами Мін’юсту правами в сфері контролю за 

здійсненням державної реєстрації [3]. 
Однією з найпоширеніших рейдерських тактик в аграрній сфері є незаконна зміна 

власника шляхом введення в оману державного реєстратора, подання підроблених 
документів для проведення державної реєстрації прав власності. 

Це відбувається завдяки спрощенню процедур реєстрації права власності на 
нерухомість та реєстрації бізнесу, такі випадки відбуваються не тільки в аграрному секторі. 

Поширеною рейдерською схемою є самовільне захоплення земельних ділянок та 
збір на них чужого врожаю або здійснення власного посіву. Також не поодинокими  
є випадки укладання рейдерами договорів оренди паїв чи земельних ділянок із селянами, 
які вже передали цю ж землю в оренду іншому добросовісному орендарю. 

Крім того, рейдери реєструють в Державному реєстрі речових прав на нерухоме 
майно за собою права оренди на відповідні земельні ділянки на підставі підроблених 
договорів оренди, судових рішень або інших документів, які подають державним 
реєстраторам або нотаріусам. 

Однією із найбільших проблем при виникненні рейдерських захоплень земельних 
ділянок є недоліки в документальній та електронній реєстрації земель і прав на них,  
в оформленні правовстановлюючих документів, що виникали внаслідок численних змін 
земельного законодавства, передачі повноважень, зміни компетенції, реорганізації відділів 
земельних ресурсів, а також зміни способів документування при оформленні прав 
власності. 

До гострих проблем земельного законодавства можна також віднести відсутність 
кадастрових номерів на розпайовані земельні ділянки, право власності на які 
посвідчувалося державними актами зразка, встановленого на час оформлення прав, 
відсутність земельних ділянок у Державному земельному кадастрі або недостовірність 
внесених до нього даних, невідповідність даних у Державному земельному кадастрі їх 
паперовим джерелам, неоформлені спадкових прав на земельні ділянки.  

Крім того, основними причинами, які уможливлюють рейдерство в правовідносинах 
оренди землі, беруть початок із процедури укладення договору, державної реєстрації права 
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оренди та передання земельної ділянки. На сьогоднішній день, укладення таких угод 
відбувається без установлення особи власника, його волевиявлення, дійсних намірів сторін 
та правовстановлюючих документів. Не перевіряється наявність/відсутність прав третіх 
осіб, у тому числі й оренди, емфітевзису, відповідність змісту та умов договору вимогам 
законодавства та його дії в часі. 

Вагомими причинами рейдерства також є стан відомостей, які містяться  
в Державному земельному кадастрі та Державному реєстрі прав, відсутність належного 
обміну даними. Зокрема, до Державного земельного кадастру не перенесено значного 
обсягу інформації про земельні ділянки з паперових носіїв. 

Враховуючи вищенаведене, у сфері земельних правовідносин можна виділити такі 
види рейдерства як: 

1. Оренда земельних ділянок сільськогосподарського призначення поза волею 
власника земельної ділянки. Фальсифікація укладення, зміни та розірвання договору 
оренди орендодавцем/орендарем.  

2. Поновлення старих договорів оренди шляхом відродження 
збанкрутілих/непрацюючих юридичних осіб, шляхом внесення запису в паперові носії 
органів Держгеокадастру. 

3. Подвоєння кадастрових номерів/формування нових кадастрових номерів. 
4. Зникнення записів про права власності, оренди з Державного земельного  

кадастру [4].  
5. Для зменшення неправомірних дій збоку рейдерів на земельних ділянках 

сільськогосподарського призначення необхідно: 
6. Законодавче врегулювання цього питання шляхом внесення змін до Закону 

України «Про оренду землі»; 
7. Зміна програмного забезпечення реєстру щодо автоматичного припинення запису 

про оренду або пролонгацію в день, передбачений договором; 
8. Чіткий перелік підстав та документів для реєстрації припинення договору оренди; 
9. Впровадження законодавчого механізму верифікації підпису сторін договору, 

нотаріально посвідчуваних правочинів у сфері орендних правовідносин; 
10. Повна інвентаризація паперових носіїв в органах Держгеокадастру; 
11. Законодавча заборона поновлення даних в паперових носіях за заявочним 

принципом; 
12. Створення системи обліку замовлення та початку реєстрації замовлень на 

виготовлення технічної документації. А також створення подвійної системи контролю за 
реєстрацією земельних ділянок [5]. 

Отже, можемо зробити висновок, що рейдерство в сфері земельних правовідносин – 
це не правомірне вилучення майна, а саме земель сільськогосподарського призначення.  

Причинами виникнення таких правопорушень є неналежний захист прав власника 
земельної ділянки, відсутність чіткого механізму припинення договору оренди або відмови 
від його пролонгації та відсутність належного законодавчого регулювання у сфері 
землевпорядних робіт на етапі створення кадастрового номеру. 

За порушення земельного законодавства, рейдерських захоплень земель громадяни, 
юридичні особи несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність. 
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Введення ліцензування операцій з пальним справедливо можна назвати одним  

з найбільш резонансних нововведень 2019 року [1].  
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Одним з найгостріших питань, є питання, пов'язане з ліцензуванням зберігання 
пального, – виду діяльності, що стосується найбільш широкого кола суб'єктів 
господарювання, що мають справу з пальним. 

Для визначення кола суб’єктів господарювання, яким необхідна ліцензія, необхідно 
з’ясувати категорії «пальне» і «зберігання». 

Закон України Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, 
коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального: Закон 
України від 19.12.1995 р № 481/95 –ВР, яким запроваджено даний вид ліцензування  
(далі – Закон № 481), власного визначення поняття «пальне» не містить, при цьому має 
відсилку до  Податкового Кодексу України (абз. 65 ст. 1 Закону № 481). Стало бути, щоб 
з'ясувати, чи точно ви маєте справу з пальним (так-так, це не завжди очевидно), необхідно 
звернутися до пп. 14.1.1411 ПКУ [2]. 

Пальне – нафтопродукти, скраплений газ, паливо моторне альтернативне, паливо 
моторне сумішеве, речовини, які використовуються як компоненти моторних палив, інші 
товари, зазначені в пп. 215.3.4 ПКУ [2]. 

Зберігання пального абз. 56 ст. 1 Закону № 481 визначає як діяльність із зберігання 
пального (власного або отриманого від інших осіб) зі зміною або без зміни його фізико-
хімічних характеристик. 

Відповідна дефініція дає підстави дійти до висновку, що зберігачами пального 
відповідно до Закону № 481 є всі суб'єкти господарювання, які тримають на своїй території 
пальне, незалежно від його обсягу і призначення [1]. 

У свою чергу, в численних роз'ясненнях контролери підкреслювали: відповідно до 
Закону № 481 споруди і/або обладнання, і/або ємності, використовувані для зберігання 
пального, можуть використовуватися суб'єктом господарювання як на праві власності, так  
і на праві користування. При цьому Законом № 481 не встановлено вимог щодо місткості  
та розміщення обладнання та / або ємностей, що використовуються для такого зберігання. 

Згідно ст. 15 Закону № 481 ліцензію на право зберігання пального не отримують на 
місця зберігання пального, які використовуються: 

• підприємствами, установами та організаціями, які повністю утримуються за 
рахунок коштів державного або місцевого бюджету; 

• підприємствами, установами і організаціями системи державного резерву; 
• суб'єктами господарювання для зберігання пального, яке споживається для  

власних виробничо-технологічних потреб виключно на нафто- і газовидобувних 
майданчиках, бурових платформах і не реалізується через місця роздрібної торгівлі. 

Також суб'єкт господарювання має право зберігати пальне без отримання ліцензії на 
право зберігання пального в місцях виробництва пального або місцях оптової торгівлі 
пальним або місцях роздрібної торгівлі пальним, на які отримані відповідні ліцензії [1]. 

Інших винятків щодо отримання суб'єктами господарювання ліцензій на право 
зберігання пального норми Закону № 481 не містять. 

Крім того, у суб'єктів господарювання часто виникає питання, чи потрібно 
отримувати ліцензію в разі зберігання талонів на пальне, а також пального в баках 
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автомобілів. Звичайно, формально бак автомобіля можна вважати «ємністю, 
використовуваної для зберігання пального» (що охоплюється визначенням поняття «місце 
зберігання пального», закріпленим в абз. 52 ст. 1 Закону № 481), проте норми Закону  
№ 481, якими регулюється порядок отримання ліцензії (зокрема, в частині переліку 
документів, які повинні подаватися із заявою), дозволяють зробити висновок, що місце 
зберігання пального повинно бути стаціонарним. Таким чином, не на зберігання талонів  
на пальне, не на пальне в баках автомобілів ліцензія не потрібна. 

Надзвичайно серйозно стало питання зберігання пального для аграріїв, які для 
здійснення своїх видів діяльності зберігають пальне в обмеженому обсязі для власних 
господарських цілей. Наразі Міністерство аграрної політики і продовольства спільно  
з Державною податковою службою має намір розробити законопроект, який вирішить 
проблему неадекватно високих штрафів для аграріїв за несвоєчасне оформлення ліцензій на 
зберігання палива і помилки, які допускають аграрії при отриманні ліцензій. 

Основні узгоджені позиції: 
1. Радикальне зниження розміру штрафу за перше порушення, з подальшим його 

збільшенням в разі повторення. 
2. Встановлення пропорційності розміру штрафу обсягами палива, яке 

використовується. «На малого фермера з об'ємом зберігання 20 м3 метрів не повинен 
накладатися штраф того ж розміру, що і на нафтобазу з об'ємом зберігання 3000 м3» [3]. 

В ході зустрічі досягнуто домовленості вирішити нагальні питання: 
– штрафів за змішування пального; 
– заправки чужої техніки для обробки власної землі; 
– заправки своїх підприємств з однієї ємності; 
– вимоги щодо дотримання Інструкції про порядок приймання, транспортування, 

зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях 
України на рівні індивідуальних податкових консультацій, листів територіальних 
управлінням ДПС і консультування аграріїв [3]. 

Таким чином, використовуючи механізм ліцензування операцій з пальним, органам 
державної влади необхідно диференціювати відповідальність суб’єктів господарювання, які 
причетні до цієї сфери діяльності. 
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Процес пοділу влади є невід’ємним елементοм кοнституціοналізму, οсοбливο  
в сучасних демοкратичних державах. Метοю данοї рοбοти є аналіз пοділу влади крізь 
призму сучаснοсті та у пοрівнянні з класичним підхοдοм. Утвердження правοвοї  
держави, щο здатна забезпечити ефективне та демοкратичне урядування і гарантувати 
грοмадянські права й свοбοди, значною мірою залежить від οрганізації пοлітичнοї влади, її 
диференціації на οкремі гілки, які стримують і врівнοважують οдна οдну, а такοж  
здійснюють взаємοдію на οснοві правил, передбачених Кοнституцією та закοнами, задля 
дοсягнення загальнοсуспільних цілей. Між гілками влади частο відбувається бοрοтьба з 
привοду їхніх пοвнοважень та правοвοгο станοвища в системі οрганів державнοї влади, 
виникають рοзбіжнοсті в пοглядах стοсοвнο застοсування теοрії рοзпοділу влади дο 
кοнкретних суспільнο-пοлітичних умοв. За критерії розмежування гілок влади вважають: 
неподільність владних функцій, чіткий юридично закріплений процес формування 
державних органів, що об’єднані в рамках однієї гілки влади, публічність діяльності 
суб’єктів влади, повнота влади, яка визначається змістом та обсягом компетенції 
державних органів, кінцевим характером їх рішень та обов’язковим характером виконання 
цих рішень для фізичних або юридичних осіб, державних органів і посадових осіб, а також 
конституційність здійснення владних функцій у рамках гілки влади [1]. 

Теοрію пοділу влади мοжна рοзглядати з двοх стοрін: з тοчки зοру структурнοгο 
οфοрмлення влади і з тοчки зοру забезпечення демοкратичних засад у суспільстві. Вοна 
передбачає οбґрунтування ідеї οрганізації і здійснення державнοї влади на οснοві 
раціοнальнοгο рοзпοділу праці в рамках державнοгο механiзму як єдинοї системи οрганів, 
щο знахοдяться у певнοму спiввіднοшенні i οрганiзаційнο відοкремлені. Рοзпοділ влади 
пοтребує рοзмежування функцій i чіткого закріплення меж їх повноважень між гілками 
влади, забезпечення їх юридичнοї самοстійнοсті і певнοї незалежнοсті, ділοвοї взаємοдії  
i взаємнοгο стримування. Цей принцип вимагає ефективнοгο кοнтрοлю i нейтралізації 
некοнституційних дій кοжнοї з гілοк влади, збалансування пοвнοважень і певнοгο 
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суперництва, рівнοправнοгο партнерства і недοпущення непοмірнοгο підвищення рοлі 
οднοгο οргану за рахунοк статусу іншοгο [2]. Як приклад можна навести сучасну політичну 
ситуацію у Венесуелі: країною керує вузька група, яка використовує силу й багатства 
держави в першу чергу для того, щоб задовольнити власні інтереси і забезпечити собі 
підтримку мас, застосовуючи антидемократичні стандарти і цінності як у внутрішніх 
справах, так і за кордоном. Відносно нещодавно у країні відбулися вибори, узимку  
2019 року, на яких з явними порушеннями процедури і фальсифікацією голосів переміг 
Ніколас Мадуро. Однак підтримку парламенту отримав Хуан Гуайдо – спікер Національної 
асамблеї Венесуели, якого було було визнано «перехідним» главою держави. Попри це дії 
Гуайдо, як і дії Мадуро, є незаконними за Конституцією Венесуели. Наразі ж обидві 
сторони діють поза конституційним полем і орієнтуються більше на зовнішніх гравців, ніж 
на внутрішньодержавне становище, Це яскраво ілюструє, що відсутність належного поділу 
влади лише призводить до свавілля її представників. Тому реальний пοділ є οбοв’язкοвοю 
умοвοю знищення та запобіганню виникнення деспοтизму і некерованості державної 
верхівки, недοпущення злοвживання владοю, її узурпації, є неοбхіднοю передумοвοю 
пοмірнοгο правління, забезпечення суспільнοгο пοрядку i закοннοсті, а також гарантії прав 
і свοбοд οсοби. Саме на οснοві пοділу влади виникає плюралiстична демοкратія, вільна  
гра пοлітичних сил як важливий засіб врівнοваження прοтилежних класοвих, групοвих і 
приватних інтересів, вирішення οб’єктивнο існуючих сοціальних прοтиріч.  

Витоки принципу поділу влади простежуються ще в Стародавній Греції, але 
розвинений цей поділ був французьким філософом Шарлем де Монтеск'є у його книзі 
«L'Esprit des Lois (Дух законів)» (1748). Він писав, що свобода нації залежала  
від 3 повноважень управління – законодавчої, виконавчої та судової – кожна з яких мала 
свій окремий інститут. Ідеї Монтеск'є з тих пір широко використовуються у розвитку 
багатьох демократичних країн. Попри це, проти уже класичнοгο принципу Мοнск’є 
виступає чималο наукοвців, οдними із яких є: Ерік Пοзнер, Андріан Вермануель, Джοн 
Меннінг та інші, що мають дещо інакшу позицію щодо цього поділу та його доцільності та 
необхідності загалом. Останній вислοвив сумніви щοдο кοнституційнοсті, юридичнοсті 
статусу цοгο пοділу. У свοїй нещοдавній рοбοті він οбгрунтував думку, щο рοзпοділ влади 
не є принципοм Кοнституції США, тοму є несумісним для держави. Дж. Меннінг зазначає: 
«Кοнституція не дοпускає жοднοгο οкремοгο пοділу влади. Ця ідея рοзділення 
безпοмилкοвο лежить за Кοнституцією, але вοна не була масοвο прийнятοю». Така пοзиція 
є дещο незвичнοю, але на мою думку, аргументи вченοгο більше пов’язані з теοрією 
Двοркіна, яка є «інтерпретаційнοю». Тοбтο закοн – це все те, щο випливає  
з кοнструктивнοгο тлумачення інституційнοї істοрії правοвοї системи. Якщο припустити, 
щο Дж. Менніг має рацію у співвіднοшення правοвοгο та кοнституційнοгο пοлοжень, тο 
рοзпοділ влади мοже залишитися важливим принципοм пοлітичнοї теοрії – принципοм 
сукупнοсті теοрій, щο й називають кοнституціοналізмοм. В Кοнституції США немає чіткο 
прοписанοгο принципу демοкратії, але пοпри це демοкратія – це невід’ємна частина 
управління влади, а принцип верхοвенства права – іще οдин приклад засади, яка немає 
кοнкретнοгο правοвοгο статусу, але є невід’ємнοю частинοю кοнституціοналізму США, 
неοбхіднοгο для функціοнування та будь-яких змін у кοнституційнοму механізмі. Тοж 
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пοділ влади, як демοкратія і верхοвенствο закοну, мοжуть бути ключοвοю частинοю 
пοлітичнοї теοрії чи американськοгο кοнституціοналізму, навіть якщο це юридичнο не 
закріпленο в Кοнституції. Тοму у данοму випадку аргументи Джοна Меннінга  
є вичерпними для пοлітичнοго апарату США. На сучаснοму етапі в Спοлучених Штатах 
Америки виникла та прοдοвжує активнο рοзвиватися мοдель президентськοї республіки абο 
ж «суперпрезидентської». Х. Фікс-Фьєрο і П. Салазар-Угарте вважають, щο «держави, 
які заснували президентські системи, мають спільну і чітку причину для цьοгο: пοтребу 
пοбудοви сильнοгο і рішучοгο пοлітичнοгο лідерства, мοжливοгο гарантувати захист 
націοнальнοї незалежнοсті і суверенітету, у тοй самий час прοвοдячи екοнοмічний рοзвитοк 
і сοціальну інтеграцію». Але пοпри це, така мοдель οрганізаційнοї влади є дοсить 
недοскοналοю і мοже спричинити виникнення кοнституційних кοнфліктів. Закοнοдавчими 
пοвнοваженнями в США наділений Кοнгрес, викοнавча влада ввірена Президенту , а судοва 
влада – Верхοвнοму суду США, а такοж судам, встанοвлених Кοнгресοм. З другοгο бοку діє 
система «стримувань і прοтиваг». Закοни приймаються в Кοнгресі, але кοжний 
закοнοпрοект пοпередньο пοдається Президенту, який мοже йοгο не підписати і направити 
з свοїми зауваженнями в ту палату, звідки надійшοв закοнοпрοект. Остатοчне ж слοвο 
залишається за Кοнгресом. Президент наділений правом укладати міжнарοдні дοгοвοри, 
але які пοтребують схвалення в Сенаті (двοма третинами від присутніх в сенатοрів). 
Президент призначає пοслів, інших пοсадοвих οсіб і суддів Верхοвнοгο суду, але пοвинен 
це рοбити «з пοради і згοди Сенату». Верхοвний суд має правο οб’являти 
некοнституційними акти Кοнгресу і Президента. Така система має на меті не лише 
пοпередити узурпацію з бοку гілοк влади, а й забезпечити стабільність державних правοвих 
інститутів і безперервність функціοнування самοї державнοї влади. Кοнкретний характер 
взаємοдії гілок влади прοстежується в його динамічнοму русі. 

Отοж, у демократичній державі гілки влади повинні функціонувати в комплесі; 
жοдна з них не пοвинна бути вищοю абο дοмінувати над іншими. Хибним є уявлення, щο 
будь-яка з трьοх гілοк здатна діяти в пοвній ізοляції від інших. Ці три гілки влади 
пοкладаються οдна на οдну певний рівень контролю для надання пοвнοгο спектру 
сοціальних пοслуг, неοбхідних у демοкратичнοму суспільстві. Три гілки влади 
функціοнують в умοвах взаємοзалежнοсті, кοнвергенції й дивергенції. У кожній 
демοкратично розвиненій державі  гілки влади функціοнують на οснοві системи 
стримувань і прοтиваг, а тοму кοжна з них несе відповідальність перед іншими, у першу 
чергу, для задоволення суспільних потреб й інтересів. Тοму слід визнати, щο певний рівень 
напруги  між гілками влади в демοкратичній державі є неминучим і навіть корисним. Якщο 
існує така напруженість, то це показник того, щο кοжна гілка влади забезпечує неοбхідну 
перевірку, аналіз дій інших гілοк і так сприяє підтриманню належнοї рівнοваги. Якби між 
цими трьοма гілками влади не булο б такοї напруженοсті, то не було б жодних гарантій, щο 
якась із гілок влади продовжує стежити за відпοвідальністю інших, запобігаючи їх 
свавіллю. 

Cучасні конституції можна поділити на ті, в яких принцип поділу влади закріплений 
юридично, та на такі, де він передбачається імпліцитно. До першої групи відносять: 
Білорусь, Росію, Польщу, Грузію, Вірменію тощо. Безпосередньо до другої групи – США, 
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Австрію, Бельгію, Андорру та інші. Таким чином, теорія розподілу влади закріплена  
в багатьох конституціях, при цьому конкретні форми її реалізації досить різні. У той час, як 
в деяких країнах поєднання тими ж органами функцій різних влад, рахується 
недопустимим, в інших – склались інші традиції [3]. 

Науковець В. Костицький, висуває теорію про новий механізм розподілу влади, який 
являє собою трирівненивий поділ: влада народу, представницька влада та функціональна 
влада. Народ як суверен та суб’єкт влади делегує певні владні повноваження органам 
представницької (державної та самоврядної) влади шляхом виборів. Принцип виборності 
представницької влади народом є неодмінною умовою існування влади взагалі, а не тільки 
представницької [4]. Оскільки держава, як і будь-яка інша соціальна система, прагне до 
певної рівноваги, то забезпечити її можна лише тоді, коли всі її елементи матимуть змогу 
тією чи іншою мірою впливати один на одного. За умови, якщо хоча б одна із гілок  влади 
превелюватиме, то це уже свідчитиме про незбалансованість та недієвість всього 
механізму, тому він буде досить далеким від ефективного поділу і реального втілення 
конституціоналізму у функціонування держави.  

Отже, можна зробити висновок, що поділ влади є неодмінною ознакою сучасного 
конституціоналізму, без якої навіть годі уявити можливість конституційного здійснення 
влади, адже така влада може бути лише обмеженою, а спосіб її обмеження – це поділ. 
Системи стримувань і противаг має на меті реалізацію принципу розподілу влади, 
недопущення домінування будь-якої гілки влади та досягнення динамічної стабільності між 
ними, що є ключовим  завданням і призначенням усієї  цієї системи [5]. Та як показує 
практика, через призму сучасності, то даний поділ влади у кожній країні реалізується дещо 
з певними особливостями, які зумовлені низкою факторів, але загалом усі вони мають 
ключові схожості. Тому дана тема залишатиметься актуальною та досить дискусійною 
серед вчених ще довгий час. 
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в виде соответствующих статей перспективного Конституционного кодекса Украины,  
а равно любого иного государства мира, в такой редакции: 

I. «Состав социосубьектов», что в порядке объяснения понятий и терминов 
данного кодекса целесообразно представить следующим образом: 

«Социосубьектами в контексте их правового статуса являются: 1. Физические лица. 
2. Юридические лица. 3. Государство как суммативное образование физических  
и юридических лиц. 4. Межгосударственные учреждения как суммативные образования 
физических и юридических лиц различных государств» [1, с. 162; 3, с. 77; 5, с. 107]. 

II. «Сущность и перечень базисных составляющих категорий правового статуса 
социосубьектов», что также должно быть представлено в порядке объяснения понятий  
и терминов этого кодекса таким образом: 

«Правовой статус социосубьектов состоит из таких базисных категорий:  
1. Право, представляющее собой возможность определенного социосубьекта 

воспользоваться конкретным положительным результатом общественного развития, когда 
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отрицательный результат общественного развития может стать такой возможностью только 
при наличии Национальной программы по полному искоренению этого негативного 
результата или, по крайней мере, максимально возможной минимизации его уровня  
[3, с. 77; 5, с. 107].  

2. Свобода – при наличии акцента внимания на альтернативности и на 
беспрепятственности выбора перечисленными социосубьектами такой возможности  
[3, с. 78; 5, с. 107].  

3. Обязанность, то есть необходимость выполнить социосубьектом определенного 
установленного государством предписания, что поддерживается непосредственным 
(прямым) и/или делегированным государственным принуждением (юридической 
ответственностью).  

4. Интерес, то есть возможность социосубьекта использовать в своих целях такое 
право, свободу и/или обязанность другого социосубьекта)» [1, с. 162–163; 3, с. 78; 5, с. 107]. 

III. «Внешняя и внутренняя сбалансированность правового статуса 
социосубьектов», что, как и все последующие редакции статей, должны быть изложены 
уже в виде самостоятельных статей этого кодекса: 

«Сбалансированность правового статуса социосубьектов проявляется в том, что 
физические лица по правовому статусу равны от рождения, то есть принципиально  
имеют равный природный правовой статус. 

Внутренний баланс правового статуса социосубьекта обеспечивается тем, что 
определенный объем его прав, свобод и интересов должен определять появление 
соответствующего объема его обязанностей. 

Внешний баланс правового статуса социосубьектов проявляется в соотношении 
правового статуса одного социосубьекта относительно правового статуса другого 
социосубьекта, что определяется возрастом и состоянием здоровья человека, а также тем, 
какое именно направление общественной деятельности и с каким собственно объемом 
полномочий осуществляют эти социосубьекты» [1, с. 163; 3, с. 78; 5, с. 107]. 

IV. «Антиделиктная обязанность каждого гражданина предупреждать  
и пресекать правонарушения»: «Каждый человек обязан предупредить или пресечь 
любое правонарушение, в т. ч. и криминальное, если при этом ему не могут быть 
причинены существенные и большего размера убытки, а субъект властных полномочий 
определенного антиделиктного органа обязан предупреждать и/или пресекать такие 
правонарушения в любой ситуации, за исключением очевидного достижения этой цели 
лишь ценой его жизни [3, с. 78; 5, с. 107]. 

При этом каждое вненормативное антисоциальное девиантное поведение 
физического лица должно быть поставлено в зависимость от причины превышения 
вненормативности в условиях такого усиленного применения государственного 
принуждения, позволяющего предупреждать возникновение такого рода деяния,  
выход которого за пределы нормы не обусловлен определенным психическим или  
иным заболеванием лица, в пределах нормы в условиях немедицинских учреждений 
специального типа (детские специальные учреждения, исправительно-воспитательные или 
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исправительно-трудовые учреждения и др.), а если вненормативность поведения 
обусловлена психическим или иным заболеванием человека – в условиях медицинских 
учреждений специального типа» [1, с. 163–164; 3, с. 78–79; 5, с. 107–108]. 

V. «Пределы правомерности и трехуровневый механизм реализации 
конкурентного правового статуса различных социосубьектов»: 

«Пределы правомерности реализации правового статуса определенного 
социосубьекта заканчивается там, где в то же время и месте начинается нарушение любой 
базисной категории правового статуса другого социосубьекта, когда правотворческие 
органы обязаны избегать и искоренять конкуренцию правовых статусов различных 
социосубьектов (такого, который не может быть реализован каждой из сторон в одно и то 
же время и в одном и том же месте), а там, где это невозможно, допускать в виде 
исключения кратковременную конкуренцию их правовых статусов, применяя во всех иных 
случаях следующие три уровня механизма реализации конкурентных правовых статусов 
различных социосубьектов: 

а) на первом из уровней следует попытаться реализацию конкурентных правовых 
статусов различных социосубьектов развести по времени или по месту [2, с. 17–18; 3,  
с. 79; 5, с. 108];  

б) в случае невозможности достичь указанные цели переходят ко второму уровню 
реализации конкурентного правового статуса различных социосубьектов, согласно 
которому право преимущественной реализации такого статуса приобретает тот 
социосубьект, который имеет высший уровень мотивации к этому, исходя из 
общечеловеческих ценностей и принципа справедливости, а одновременная реализация 
правового статуса вторым социосубьектом уже приобретает в такой ситуации признаки 
соответствующего правонарушения [2, с. 18; 3, с. 79; 5, с. 108]; 

в) третий уровень реализации конкурентного правового статуса различных 
социосубьектов применяется в случае невозможности применения первого из указанных 
уровней и при наличии примерно одинакового уровня такой мотивации у каждого из 
социосубьектов с конкурентным правовым статусом, когда право преимущественной 
реализации правового статуса приобретает тот социосубьект, который первым заявил  
о намерении реализовать и/либо уже приступил к реализации своего правового статуса  
[3, с. 79–80; 5, с. 108]; 

А если данная ситуация с этими же социосубьектами повторится, то 
преимущественное право реализации, исходя из принципа справедливости, приобретает 
уже второй социосубьект, независимо от того, кто из них в этот раз первым заявил или уже 
приступил к реализации своего правового статуса» [2, с. 18; 3, с. 80–81; 5, с. 108]. 

Предложенный вариант механизма реализации конкурентного правового статуса 
позволяет решать любые спорные антиделиктные ситуации, наиболее актуальным из 
которых являются попытки отдельных физических лиц продемонстрировать свою 
политическую или иную позицию на центральных улицах и/либо в иных общественных 
местах и/или вблизи административных зданий органов высшей государственной  
власти в соответствии с требованиями ст. 39 Конституции Украины, согласно которым 
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граждане имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания,  
митинги, походы и демонстрации, о проведении которых заблаговременно уведомляются 
органы исполнительной власти или органы местного самоуправления, а ограничения 
относительно реализации этого права может устанавливаться судом в соответствии  
с законом и только в интересах национальной безопасности и общественного  
порядка – с целью предотвращения беспорядков или криминальных правонарушений,  
для охраны здоровья населения или защиты прав и свобод иных людей» [2, с. 18;  
3, с. 81; 4; 5, с. 108]. 

VI. «Алогичность использования прав, свобод, обязанностей и/или интересов 
одного социосубьекта за счет соответствующего нарушения определенной базисной 
категории правового статуса другого социосубьекта»: 

«Правонарушением является использование прав, свобод, обязанностей и/или 
интересов одного социосубьекта за счет соответствующего нарушения определенной 
базисной категории правового статуса другого социосубьекта, в любом случае, 
обеспечения правового статуса определенной группы меньшинства социосубьектов за счет 
соответствующего нарушения определенной базисной категории правового статуса 
аналогичной группы большинства социосубьектов, за исключением случаев, 
предусмотренных и должным образом компенсационно урегулированных законом»  
[3, с. 81; 5, с. 108–109]. 
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На сьогоднішній день питання укладення шлюбного договору між подружжям  
є досить актуальним та з кожним днем набуває все більшої популярності. Україна, 
переймаючи зарубіжний досвід майже у всіх відносинах правового регулювання, не 
оминула питання шлюбних відносин. А саме, яскравим прикладом є укладення шлюбного 
договору.  

Шлюбний договір для сімейного законодавства України є новим явищем, який 
привертає до себе значну увагу. Прoте, вaрто зaзнaчити, що інститут шлюбнoгo дoгoвoру 
існує в нaшій крaїні з 1992 року, коли Верховнa Рaдa Укрaїни прийнялa Зaкон  
«Про внесення змін і доповнень до Кодексу про шлюб і сім’ю», проте широкого 
зaстосувaння він не нaбув. Сьогодні поняття, зміст, прaвила уклaдaння шлюбного дoгoвoру 
визначені глaвою 10 Сімейнoго кoдексу України (дaлі – СК України), який нaбув чинності 
1 січня 2004 року [2]. 

Шлюбний дoгoвір – це угoдa, уклaденa особaми, які подaли заяву про реєстрaцію 
шлюбу, а тaкож між пoдружжям для врегулювання їхніх мaйнових віднoсин [3, c. 143]. 
Шлюбний договір можна укладати як до реєстрації шлюбу, так і в будь-який час після його 
реєстрації подружжям.  

Згідно з СК України, а саме ст. 95 передбачає якщо шлюбний договір укладено  
до реєстрації шлюбу, він набирає чинності у день реєстрації шлюбу; якщо шлюбний 
договір укладено подружжям, він набирає чинності у день його нотаріального посвідчення. 

На укладення шлюбного договору до реєстрації шлюбу, якщо його стороною  
є неповнолітня особа, потрібна письмова згода її батьків або піклувальника, засвідчена 
нотаріусом [1]. Шлюбний договір може включати низку різних питань, але в основному 
передбачає визначення майнових прав подружжя в разі розірвання шлюбу. 

Відповідно до СК України у шлюбному договорі може бути встановлено загальний 
строк його дії, а також строки тривалості окремих прав та обов'язків, а також у шлюбному 
договорі може бути встановлена чинність договору або окремих його умов і після 
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припинення шлюбу. Ця норма є диспозитивною. Тому в шлюбному договорі зазначені 
строки можуть і не передбачатись. Якщо у цьому документі не передбачений загальний 
строк його дії, він діє до відмови подружжя від цього договору або до його розірвання [1]. 

Слід звернути увагу, що Сімейним кодексом України встановлено обмеження щодо 
предмету шлюбного договору, зокрема, шлюбним договором не можуть бути врегульовані 
особисті відносини подружжя, а також особисті відносини між ними і дітьми. Також 
шлюбний договір не може зменшувати обсягу прав дитини і ставити одного з подружжя  
у невигідне матеріальне становище. 

Згідно ст. 69 СК України під час укладання шлюбного договору сторони можуть 
відступати від рівності прав щодо володіння, користування та розпорядження майном. 
Відповідно до ст. 70 СК України сторони можуть по різному розділяти розмір  
часток майна. Зокрема, може бути встановлено, що певне майно, яке належало до шлюбу 
одному з подружжя або було отримане під час шлюбу в дар буде їхньою спільною 
власністю; подружжям може бути визначено масштаб права власності на майно, що буде 
нажито під час шлюбу; також можуть передбачатися умови поділу спільного майна в разі 
розриву шлюбу, а також порядок погашення боргів кожного з подружжя за рахунок 
спільного чи роздільного майна; може бути встановлено порядок щодо користування щодо 
того чи іншого об’єкта, тобто, яким майном кожен з подружжя може розпоряджатися 
самостійно, а яким можуть розпоряджатися тільки разом (це стосується не тільки 
нерухомого чи рухомого майна, а й бізнес-активів та банківських рахунків). Тобто, 
подружжя на свій розсуд може створювати будь-які умови у шлюбному договорі щодо 
власного майна, але якщо вони не суперечать моральним засадам суспільства [4]. 

Що ж до форми шлюбного договору, закон вимагає письмової форми посвідченої 
нотаріусом. Жодна інша службова чи посадова особа посвідчити такий договір в Україні  
не може.  

Щодо практичного застосування шлюбного договору, то варто зазначити, що  
у багатьох країнах світу пари більш усвідомлено, практично і прагматично ставляться до 
реєстрації шлюбу, а тому і відсоток укладання шлюбних договорів є доволі високим  
у порівнянні з Україно. Так, відповідно до статистики Міністерства юстиції України  
з набранням чинності Сімейним кодексом у 2004 році в країні було укладено 476 шлюбних 
договорів, у 2005 році – 687, у 2006 році – 917, у 2007 році – 1263, у 2008 році – 1029,  
у 2009 році – 942, у 2010 році – 1037, у 2011 р. – 1 341, у 2012 р. – 1 357, у 2013 р. – 
приблизно 1300 [5]. На жаль, офіційних статистичних даних за 2014–2017 рр. немає, проте, 
аналізуючи попередні роки, можна зробити висновок, що, хоча й спостерігається позитивна 
динаміка зростання кількості укладених шлюбних договорів, проте їх число все-таки  
є незначним порівняно з кількістю укладених шлюбів в Україні. Так, у 2018 р. шлюбний 
договір уклали 2 544 подружжя, а це приблизно 1% від кількості укладених у 2018 р. 
шлюбів [6]. 

Також існують поодинокі випадки, коли подружжя складає шлюбний договір 
напередодні розлучення, адже тим самим вони зберігають свій спокій та кошти. 

Зазначимо, на сьогодні середня вартість розробки сторінки шлюбного контракту 
становить 150–200 грн. За останній час послуга істотно не подорожчала. Додатково клієнти 
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звертаються за перекладом шлюбного договору на іноземну мову з подальшою 
консульської легалізацією або проставленням апостиля [7]. 

У XXI столітті для світових зірок уклaдення шлюбного договору вже дaвно не 
новинa. Так, щодо особливостей уклaдення шлюбних договорів знaменитостями, цікaвими 
є тaкі: Мaдонна вимaгaлa від голлівудського режисера Гая Річі залишити суперечки при 
собі, а в конфліктній ситуації подивитися їй в очі та визнати помилку. Річі повинен був 
читати літературу з Каббали; Бред Пітт та Анджеліна Джолі уклали шлюбний контракт на 
101 сторінці; Том Круз зобов'язав дружину щорічно робити аналіз на наркотики, заборонив 
жартувати на тему гомосексуалізму і говорити безглузді речі, за слухняність щорічно 
банківський рахунок повинен був поповнюватися на 3 млн доларів, а після 5 років шлюбу – 
бонус 20 млн доларів; Бейонсе і репер Джей Зі обмовили в контракті компенсацію  
за народження спадкоємців. За кожного сина співак зобов'язався виплатити дружині  
5 млн доларів. Юристи підрахували, що саме таку суму Бейонсе може заробити за той час, 
доки жертвуючи кар'єрою виношуватиме і виховуватиме дітей [8]. 

Отже, на основі вищевиклaденого, зaзнaчимо, що уклaдaти шлюбний договір – це 
особистa спрaвa кожного. Ми не можемо стверджувати, що саме наявність такого договору 
позбaвить від усіх негaрaздів та суперечок у подружньому житті. Проте, як покaзує світовa 
прaктика, шлюбні дoгoвoри – це не oзнaкa недoвіри, а гaрaнтія нa мaйбутнє і сaме 
існування шлюбнoго дoгoвору дoзвoляє пoдружжю не розмірковувати про негативні 
ризики, які можуть з’явитися у майбутньому. 
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Під час аналізу політичної системи держави важливе значення має форма 

державного устрою, а також взаємини центральних і регіональних органів. Форма 
державного устрою в певній мірі залежить від цілого ряду соціальних, історичних, 
національних, географічних та інших умов. Питання визначення терміну «конфедерація»  
є доволі актуальним у сучасній юриспруденції. В сучасному світі йде процес глобалізації. 
Все частіше висловлюються різні думки про нові процеси розвитку форм державного-
територіального устрою в європейських країнах. У нашій роботі ми розглянемо термін 
«конфедерація» та його основні особливості. 

Конфедерація – тимчасовий союз держав, утворений для досягнення політичних, 
військових, економічних та інших цілей. Конфедерація загалом не володіє суверенітетом, 
оскільки відсутній загальний для об’єднаних суб’єктів центральний державно-
управлінський апарат і єдина система законодавства. У межах конфедерації можуть 
створюватися союзні органи, однак лише за тими проблемами, заради вирішення котрих 
вони об’єдналися, і лише координаційної якості. Конфедерації становлять тимчасові 
міждержавні утворення й існують порівняно нетривалий період часу: вони або 
розпадаються, або перетворюються на федеративні держави. Останнє, наприклад, відбулося 
зі Швейцарією, яка з конфедерації Швейцарський союз (1815–1848 рр.) трансформувалася  
в федерацію. 

Основними цілями конфедерації (згідно зі статтею 2 Союзної Конституції 
Швейцарської Конфедерації) є:  

1) Швейцарська Конфедерація захищає свободу і права народу, охороняє 
незалежність і безпеку країни; 

2) вона сприяє спільному добробуту, сталого розвитку, внутрішньої згуртованості  
і культурному різноманіттю країни;  
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3) вона піклується про якомога більшій рівності шансів для громадянок і громадян;  
4) вона виступає за тривале збереження природних основ життя і за мирний  

і справедливий міжнародний порядок. 
Світова практика доводить, що створення конфедерацій є довготривалим процесом. 

Так, найбільш потужна в економічному плані конфедерація держав – Європейський Союз – 
почала формуватися ще в середині ХХ ст. і досі переживає процес інституційної 
трансформації. Наприкінці ХХ ст. у світі з’явилася нова форма асоційованого  
державного об’єднання, яка названа співдружністю держав. Прикладом може слугувати 
Союз Незалежних Держав, що утворився після розпаду СРСР. Ця форма ще більш аморфна 
і невизначена, ніж конфедерація. Його сучасні дослідники: Фредерік Лістер, Мари  
Форсайт, Даніел Елазар. Політолог Фредерік Лістер цілком справедливо зазначає, що  
«хоча цей термін (конфедерація), який означає слабко зв’язану форму асоціації, широко 
використовується політологами і публіцистами в загальному розумінні, так ніби він  
є занадто добре відомим, щоб потребувати визначення чи детального дослідження, коли 
насправді все зовсім навпаки». 

Аналіз опрацьованих джерел дозволяє зробити наступні висновки. По-перше,  
це відсутність загальної для всієї конфедерації єдиної території і державних кордонів; 
відсутність загальних законодавчих органів і систем управління; відсутність загальної  
для всіх учасників конституції, законодавства, громадянства, фінансової системи; 
відсутність суверенітету конфедерації, збереження міжнародного статусу. По-друге, 
наявність загального конфедеративного органу, що складається з делегатів суверенних 
держав та рішення конфедеративних органів здійснюються за принципом консенсусу  
(на основі загальної згоди). І останнє, це наявність у країн права виходу зі складу 
конфедерації. 

На сучасному етапі розвитку суспільства є важливим знати про форми державно-
територіального устрою. Отже, Конфедерація – це тимчасовий союз суверенних держав,  
що об'єдналися на підставі договору одна з одною для досягнення певних цілей  
і спільного здійснення державної діяльності у певних напрямах (оборона країни, зовнішня 
торгівля, митна справа та ін.) при збереженні в інших питаннях незалежності 
(суверенітету). 
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Проблема законності та справедливості у юридичній діяльності завжди буде 

важливою та актуальною як для осіб, що працюють у даній сфері, так і для звичайних 
громадян. У даній статті ми розглянемо принципи законності та справедливості  
у правозастосовній діяльності, а також зв’язок між ним у юридичній діяльності. 

Та почати хотілося б з поняття принципів права. Принципи права – об'єктивно 
властиві праву відправні начала, незаперечні вимоги (позитивні зобов'язання), які 
ставляться до учасників суспільних відносин із метою гармонічного поєднання 
індивідуальних, групових і громадських інтересів. Існують різні класифікації принципів 
права: 

а) загально-правові; 
б) галузеві і міжгалузеві; 
в) інститутів права; 
г) типологічні та інші. 
До загально-правових відносяться принципи гуманізму, демократизму, законності, 

верховенства права та принцип справедливості. Як бачимо, законність та справедливість 
одні з необхідних принципів функціонування правової системи [1]. 

На сам перед хочу зазначити, що у правовій державі законність (правозаконність)  
є гарантією правомірності застосованого примусу. Законність гарантується системою 
соціальних і політико правових чинників, до яких варто віднести: 

– забезпечення стабільності конституційних гарантій прав людини й засадничих 
свобод; 

– проведення реформування судової системи і кримінальної юстиції; 
– окрему увагу потрібно приділити затвердженню законопроектів та впровадженню 

законів про доступ до публічної інформації, громадського радіомовлення, подолання 
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зловживань у медійній сфері (забезпечення демократії у сфері свободи слова – в цьому 
зв'язку вдосконалення функцій Гуманітарної ради); 

– окремим вектором юридичної практики має стати вдосконалення норм 
законодавства щодо діяльності громадських організацій; 

– особливу увагу необхідно спрямувати на вдосконалення правових норм, 
пов'язаних із безоплатною правовою допомогою; 

– терміновою мірою потрібно вважати запровадження посад омбудсманів із 
спеціальною компетенцією, а можливо, й організацію їхньої діяльності за територіальною 
ознакою, тобто формування та розвиток відповідних служб у кожному місті, кожному 
районі великих міст, на обласному рівні тощо; 

– безумовне право громадян на звернення до органів державної влади з метою 
поновлення порушених прав, зокрема й на судовий захист своїх найважливіших 
конституційних прав і свобод, гласність і відкритість під час розгляду таких справ; 

– розвиток системи законодавства, стабільність правовідносин, високий рівень 
правосвідомості населення і правової культури, юридична інформованість населення; 

– удосконалення та розвиток національної правової системи, врахування вимог 
сучасного правового розвитку та необхідне наукове обґрунтування механізму зближення 
національних правових систем в умовах інтеграційного розвитку. 

Отже, констатуємо, що законність є однією з форм закріплення правопорядку. Це 
явище в повному обсязі може існувати тільки за демократичних політичних режимів, які 
здатні забезпечити прийняті закони, адекватні сутності права [2, с. 3]. 

Що ж стосується принципу справедливості, то справедливість припускає 
безсторонність, істинність, об’єктивність, правильність, обґрунтованість правового 
реагування на ту чи іншу діяльність, розв’язання суперечок стосовно права і виникаючих 
при цьому конфліктів, припускає рівність перед законом і судом, рівноправ'я, відповідність 
злочину і покарання, відповідність між цілями законодавця і вибраними засобами  
її досягнення. Тут йдеться про сферу правової дійсності як такої. Нарешті, з погляду 
справедливості або несправедливості може оцінюватися відповідність між об'єктивним 
правом і набутими на цій основі правами про те, що проголошено в якості права,  
і про те, що виявляється в дійсності певним результатом його дії, зіткнення з реальним 
життям [3, с. 8]. 

Принципи справедливості закріплені у чинному законодавстві України, зокрема  
у таких законодавчих актах, як ЦК України, ЦПК України, ГК України, КК України,  
КВК України тощо.  

Розвиток правової системи, зміцнення правового режиму законності та 
вдосконалення правореалізуючої функції держави є явищами динамічними. Слід зазначити, 
що мораль, так само як і будь-які уявлення про справедливість, впливає не тільки на 
створення права, але і на процес його реалізації. В переважній більшості випадків норми 
права виконуються учасниками правовідносин свідомо, добровільно, оскільки вони 
відповідають моральним уявленням людей про справедливе та несправедливе. Порушення 
такої правової норми розглядається як аморальний, несправедливий вчинок, який тягне  
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за собою, крім юридичної відповідальності, моральне засудження. Відповідно  
і профілактична робота щодо зміцнення законності ґрунтується перш за все на моральному 
вихованні, на пропаганді морально-етичних вимог [4]. 

Особливого значення справедливість має для реалізації тих юридичних норм, до 
змісту яких включаються так звані оціночні поняття. До числа подібних понять належать, 
наприклад, такі категорії, як «особлива жорстокість», «істотна шкода», «неможливість 
спільного проживання». Недостатній рівень їх визначеності викликає різноманітність їх 
застосування в юридичній практиці. Тому М. І. Бару був цілком правий, коли писав, що  
«з точки зору ефективності правового регулювання і ідеї законності, чим менше оціночних 
понять, тим краще» [4]. 

Варто підкреслити, що проблема справедливості в реалізації права не зводиться 
тільки до оцінки дій правозастосовчих органів. Питання має трактуватися набагато  
ширше. Справедливими або несправедливими можуть бути і дії інших суб’єктів права. 
Наприклад, свідок, що умисне перекручує обставини справи, – перешкода на шляху  
до справедливості, тому що неправда спроможна породжувати тільки неправду. Особа,  
яка ігнорує чинні закони, чинить несправедливість, тому що зневажає загальні інтереси, 
відображені у законі [4]. 

Необхідно зазначити, що зв’язок законності і справедливості у сфері права не носить 
одностороннього характеру. Хоча законність і виникає на основі справедливості 
(справедливих норм і права в цілому), після встановлення вона сама стає найважливішим 
чинником забезпечення справедливості. Існування законності забезпечує порядок 
взаємовідносин суб’єктів права. Лише за її наявності законодавець може розраховувати на 
справедливе регулювання суспільних відносин. Тому забезпечення законності є складовою 
забезпечення справедливості [4]. 

Після всього вищесказаного можна зробити висновок, що законність  
і справедливість є тісно пов’язаними і доповнюючими один одного принципами 
правореалізаційної діяльності. Вони сприяють посиленню соціальної сприйнятливості 
права взагалі і особливо в таких ситуаціях, коли людська поведінка найбільш важко 
піддається однозначній моральній та юридичній кваліфікації. Це вимагає від 
правозастосовчих органів високої професійної підготовки, яка забезпечує методологію 
винесення законних і справедливих рішень. Справедливість пронизує всі різновиди 
правозастосування та визначає моральний характер його мети та засобів. 
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Процеси європейської інтеграції в Україні продемонстрували потребу діджиталізації 
нашої держави. Важливою сходинкою діджиталізації – є переведення державних послуг  
в смартфон кожного громадянина країни. Українська влада поставила на меті не тільки 
провести цифрові реформації, але й закріпити на правовому рівні процедури надання 
державних послуг в онлайн режимі.  

«Держава в смартфоні» – це запропонована концепція В. Зеленського, щодо 
переведення процесів отримання державних послуг в режимі онлайн до 2024 року [1]. 

Для реалізації запропонованого було створено Міністерство цифровий 
трансформації України. Так 18 вересня 2020 року уряд затвердив Положення «Про 
Міністерство цифрової трансформації України» [2]. Як повідомив віце-прем’єр з питань 
цифрової трансформації Михайло Федоров, за два роки Україну повністю покриють 
широкосмуговим Інтернетом. І уся комунікація громадян із державними структурами має 
перейти в інтернетпростір. Таким чином влада планує прибрати чиновників і подолати 
корупцію, а усі державні послуги будуть зосередженні на одному веб-порталі. Згодом 
планується перевести всі документи в електронний формат, тим самим громадяни матимуть 
змогу контролювати процеси, які будуть відбуватись з їхніми даними [3]. 

Початок створення провідного сучасного інформаційного суспільства уже 
покладено, 23 жовтня 2020 року Кабінет міністрів України затвердив пілотний проєкт,  
в межах якого водії зможуть показувати свої права зі смартфону. Відповідне рішення 
ухвалили під час засідання. Уряд схвалив низку постанов, які дозволять водіям не носити зі 
собою водійські права [4]. Тобто запущено процес запровадження цифровізації документів, 
які будуть завжди під рукою – у смартфоні. Після авторизації в електронному кабінеті 
громадянина через мобільний додаток «Дія», кожен українець має можливість швидко та 
зручно їх пред’явити у разі потреби. 

Даний проєкт суттєво підвищить рівень довіри до держави з боку громадян та 
надасть можливість почати зміну устаткованої недосконалої системи. З огляду на щоденне 
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використання смартфонів та відвідування соціальних мереж держава у смартфоні  
є надзвичайно актуальним проектом. Так, в першу чергу для молоді, яка є майбутнім 
держави, даний проект: по-перше, надає переваги у функціональних можливостях;  
по-друге, у можливостях економії власного часу при отриманні державних послуг з будь-
якого місця лише за допомогою смартфону, який є невід’ємним функціональним 
аксесуаром у житті сучасної молоді [4]. 

Розробники «Дії» запевняють, що персональні дані користувача знаходяться  
в сховищі додатки в зашифрованому вигляді і видаляються з пристрою в разі виходу 
(logout-а) з «Дії» або видалення програми. Безпека «Дії» тестувала внутрішня команда, яка 
не була залучена в розробку (для неї це був новий, незнайомий продукт, а, значить, 
об'єктивність дослідження зберіглася) [5]. 

Окрім цього, авторизація в «Дія» відбувається за допомогою BankID. Банки 
зберігають про користувачів два типи інформації: персональні дані (personal identifiable 
information або PII) і персональна інформація про кредитні картки (і personal credit card 
information або PCI). За вимогами безпеки ці дані повинні зберігатися окремо і бути 
доступними через різні точки входу. Для роботи «Дії» на вимогу Мінціфри користувач 
надає доступ суто до personal identifiable information (PII), а інформацію про кредитні 
картки програма не «бачить» [5]. 

Проте, серед багатьох задоволених користувачів «Дія» є ті, хто заперечує 
досконалість цифрового нововведення держави. Ряд питань, що задають користувачі 
залишені досі без відповіді. Наприклад, хто писав які частини додатку: АРІ, бізнес-логіку, 
серверну частину, мобільну частину, загальну архітектуру? Чи мали розробники додатку 
навички безпечного кодування? 

Звертаємо увагу на те, що більшість невдоволення та обурення виникають щодо 
технічної документації на проект «Дія», регламентів використання державних програм  
і порталів. Також, цікаве є питання щодо процедури оспорювання цифрової документації  
в суді. Також невдоволення населення ґрунтується на аргументах щодо того, що в Україні 
не забезпечено наявність інтернету, зв’язку в будь-якому куточку держави, обізнаності 
громадян, навичок користування гаджетами та онлайн процедурами, тощо.  

Звичайно, запропоновані інноваційні ідеї мають велику перспективу і безперечно 
полегшить життя людей, але варто звернути увагу на використання усіх цих технологій 
людьми, оскільки, зважаючи на вікову категорію населення, зручним і простішим таке 
функціонування державних структур буде більше для молодого покоління, або ж для 
людей, які зосередженні в великих розвинутих містах і оточенні технологіями 

Отже, запровадження держави у смартфоні відбудеться лише після покращення 
доступу до інтернету, зокрема мобільного оскільки це є основоположним елементом 
необхідним для отримання доступу будь-якої особи до державних послуг в онлайн режимі. 
Проте, ми вважаємо, що проблеми України не в нестачі комп’ютерів, програмного 
забезпечення та повільному інтернеті, а в зруйнованій системі державного управління,  
в непрацюючій правоохоронній і судовій системі. Будь-яка автоматизація, як каже закон 
Конвея, спрощує і прискорює вже існуючі процеси. 
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У загальному вимірі сімейне право регулює шлюбно-сімейні відносини й відносини 
між батьками та дітьми. В Україні на сьогоднішній день шлюбно-сімейні відносини 
визначені принципами, що закладені у Конституції України та регулюються нормами 
Сімейного та Цивільного кодексів України. Беручи до уваги євроінтеграційний напрям 
розвитку нашої країни, не можна обійтись й без дослідження принципів сімейного права в 
державах Європейського Союзу. Зокрема в таких країнах Західної Європи як Німеччина, 
Австрія, Франція та Швейцарія, хоча остання й не входить до складу країн-членів ЄС.  

Проблемі формування сімейно-шлюбних відносин приділена чимала увага таких 
відомих дослідників як Є. О. Харитонов, О. А. Омельченко, С. Д. Гринько, Б. Й. Тищик,  
М. В. Гримич, І. М. Сушицька, М. І. Логвиненко, В. П. Терещенко, Т. В. Маланчук,  
Р. О. Дегтяр, О. В. Басай, В. М. Чернега В. М. та багато інших. 
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Поняття сім’ї та принципи, що покладаються в основу правового регулювання 
сімейних відносин, відрізняються між собою як в часовому, так і в просторовому форматі, 
що дає змогу виокремлювати певні відмінності та схожості цього феномену. Недарма 
Сушицька І. М. говорить, що «процеси еволюції сімейних форм безпосередньо пов’язані  
з процесами суспільства та устроєм держави, які й накладають своє відображення на 
формування, становлення та розвиток сімейно-шлюбних відносин» [1, с. 120]. Разом з тим, 
коли ми говоримо про сімейне право України та сімейне право країн-членів ЄС, то 
переважно воно бере свої корені з римського приватного права, рецепція якого, як 
складний процес пристосування та переробки його норм і принципів [2, с. 74], набула  
в приватному праві України надзвичайного поширення після набуття незалежності, а для 
країн-членів ЄС є традиційним явищем. І хоча рецепція положень римського приватного 
права в Україні та країнах-членах ЄС відбувалася різними шляхами, вона ніяким чином  
не зумовлювала непевності, що його вивчення має безпосереднє відношення як до  
історії сімейного права України, так і до історії сімейного права країн-членів ЄС. 

Так, стосовно України в юридичній літературі зазначається, що її географічне 
розташування та тривала відсутність територіальної єдності «зумовили вплив римського 
права як зі Сходу (основою якого було візантійсько-римське і візантійсько-канонічне 
право), так і з Заходу (виходила з візантійсько-римського, римсько-канонічного 
(церковного) права). Цей вплив мав не разовий характер, а становив багатоетапне  
явище» [3, c. 9].  

Уваги заслуговує твердження Є.О. Харитонова, що «вивчаючи це питання, варто 
звернути увагу на цікавий парадокс, який полягає в тому, що коли загальні тенденції 
розвитку приватного права визначаються впливом природно-правових концепцій, то 
«сімейне право» розвивається за своїми внутрішніми законами, опираючись впливу 
грецьких поглядів на природу відносин батьків та дітей, але підкоряючись з часом 
вольовим рішенням власної державної влади» [4, c. 75]. 

Говорячи про принципи сімейного права України, можна виділити: державну 
охорону сім’ї, дитинства, материнства та батьківства, створення умов для зміцнення 
сімейних стосунків; рівність учасників сімейних відносин; обмеженість правового 
регулювання сімейних відносин; гарантування права на таємницю особистого життя їх 
учасників, їх права на особисту свободу та недопустимість свавільного втручання  
в особисте життя; можливість урегулювання сімейних відносин за домовленістю між їх 
учасниками; пріоритет інтересів дитини, непрацездатних членів сім’ї; гарантування дитині 
можливості здійснення її прав; гарантування судового захисту кожного учасника сімейних 
відносин; справедливість, добросовісність та розумність, регулювання сімейних відносин 
відповідно до моральних засад суспільства; добровільність шлюбу тощо [5, с. 46]. 

Сучасне сімейне право Німеччини регулюється положеннями Четвертої книги,  
а саме статтями 1297-1921 Німецького цивільного уложення, який набув чинності  
у 1900 році [6]. Крім Кодексу, принципи сімейного права закріплюються й Конституцією 
Німеччини, зокрема – це принципи рівності; особливого державного захисту шлюбу та 
сім’ї; батьківської відповідальності за виховання дітей; збереження цілісності сім’ї; захист 
матерів; рівність дітей, народжених у шлюбі та поза шлюбом. Так як Конституція 
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Німеччини була прийнята ще у 1949 р., то принцип рівності учасників сімейних відносин 
закріплювався законодавством послідовно. Ось, наприклад, закон щодо рівності прав 
подружжя вперше був прийнятий лише у 1958 р., так «дружині було дозволено працювати, 
проте тільки в тій мірі, у якій це відповідало б її обов’язкам у шлюбі та сім’ї» (ст. 1356 ЦК 
Німеччини). Сучасна ж редакція статті 1356 Німецького цивільного уложення передбачає 
взаємний обов’язок подружжя під час вибору заняття враховувати інтереси іншого. Також 
характерним для законодавства Німеччини є регулювання інституту одностатевого 
партнерства, починаючи з 2001 року, з поступовим внесенням змін до законодавства  
цей інститут майже зрівнявся з класичним інститутом шлюбу [6]. Якщо говорити про 
рівність у відносинах батьків і дітей у Німеччині, то перші закони були прийняті у 1974 р. 
та 1979 р., вони були спрямовані на обмеження батьківської влади в сім’ї. Концепція 
ненасильницького виховання була затверджена законами про захист прав дитини (1998 р.), 
про попередження насильства в освіті (2000 р.) та про захист від насильства (2001 р.). 
Отже, в Німеччині досить добре закріплений такий принцип як заборона насильства в сім’ї. 
Крім того, в Німецькому цивільному уложенні, ми можемо побачити й ряд таких 
додаткових принципів: моногамія (шлюб не може бути укладений, якщо між однією  
з осіб, яка бажає вступити в шлюб, і третьою особою є шлюб або громадянське 
партнерство); визнання державою світського шлюбу; визнання одностатевих шлюбів; 
свободи розлучення; принцип найкращих інтересів дитини та ін. 

Найголовнішим та основним джерелом сімейно-шлюбних відносин Австрії  
є Цивільний кодекс, який набув чинності 1 січня 1812 року, він ґрунтувався на принципах 
новаторського права. У ХХ ст. до ЦК Австрії було внесено низку змін, що регулювали 
сімейно-шлюбні відносини, а також прийняті деякі законодавчі акти. Так, у 1938 р. був 
затверджений принцип моногамії – було встановлено, що укласти шлюб не можна не тільки 
тоді, коли попередній шлюб не розірвано, але й коли не скасовано зареєстроване 
партнерство [7]. Також був установлений принцип визнання тільки світського шлюбу, 
принцип свободи розлучення, принцип справедливості під час поділу майна подружжя 
тощо. В цілому шлюб у Австрії розглядався як договір, згідно з яким дві особи легалізують 
свою волю жити спільно, надавати підтримку один одному (згідно ст. 44 ЦК Австрії). 
Австрійський цивільний кодекс передбачає принцип рівності прав подружжя, який 
встановлюється у статті 89 ЦК Австрії. Досить добре виражається принцип взаємної 
допомоги між подружжям (ст.ст. 90-91 ЦК Австрії) й такі принципи як захист дитини та її 
найкращих інтересів та урахування волі дитини. 

Не можна не згадати про інститут сім’ї, який закладено в основу Цивільного кодексу 
Франції або як його ще називають Цивільний кодекс Наполеона 1804 р. Регулювання 
сімейно-шлюбних відносини займає досить важливе місце у Цивільному кодексі 
Наполеона. Сімейне право поєднало в собі й національні правові позиції, й певні 
запозичення з римського права. Також можна додати, що деякі сімейні та шлюбні норми 
формувалися завдяки політичним міркуванням, так підстави для розірвання шлюбу 
обмежувалися з метою збереження певної стабільності як в сім’ї, так і в державі. 

У Цивільному кодексі 1804 р. велика увагу приділена правам і обов’язкам 
подружжя. Так, за статтею 212 подружжя має обов’язок взаємної вірності, допомоги  
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й підтримки [11, c. 74]. В статті 213 зазначається, що чоловік повинен утримувати дружину, 
піклуватися про неї, захищати її інтереси. Дружина в свою чергу повинна слухати свого 
чоловіка, підкорятися його рішенням щодо їхнього місця проживання та переїзду. Майном 
подружжя міг розпоряджатися тільки чоловік [8, c. 393]. Така перевага чоловіка у сімейних 
правах пояснюється збереженням окремих елементів дореволюційної патріархальної 
концепції сім’ї: батька вважали главою сім’ї, статус батька давав йому право змушувати 
дітей вчиняти ті чи інші дії. Дітей, які не слухали та порушували настанови батька, карали 
обмеженням свободи на певний час. 

Стаття 227 Цивільного кодексу 1804 р. зазначала, що шлюб вважався припиненим 
унаслідок: смерті одного з подружжя; розлучення, здійсненого у встановленому порядку 
тощо [8, c. 79]. Чоловік мав право розірвати шлюб в односторонньому порядку за 
подружньої зради дружини. Дружина в свою чергу могла розірвати шлюб тоді, коли 
чоловік утримував коханку в їхньому спільному домі. Обоє з подружжя мали право 
вимагати розлучення у випадку майнових зловживань, жорстокого ставлення чи жорстоких 
образ іншого учасника подружжя [8, c. 143-144]. Також передбачалося, що шлюб міг бути 
розірваним за спільної згоди подружжя, для цього потрібно було виконати деякі 
формальності, що стосувалися розподілу майна. Слід підкреслити, що підстави для 
розірвання шлюбу були обмеженими, французи вважали, що стабільність сім’ї – це основа 
стабільності в державі. 

Ще одним досить важливим джерелом сімейно-правових відносин є Швейцарський 
цивільний кодекс 1907 р. Правове регулювання сімейно-шлюбних відносин Швейцарії на 
принципах рівності, моногамії (ст. 96 ЦК Швейцарії), обов’язкової державної реєстрації 
шлюбу (ст. 97 ЦК Швейцарії), свободи розірвання шлюбу (ст. 111 ЦК Швейцарії) та 
взаємної підтримки подружжям одне одного (ст. 163 ЦК Швейцарії). Крім того, 
модернізація законодавства зосереджена на утвердженні принципів добробуту дитини та 
рівного ставлення до всіх дітей, незалежно від сімейного стану їх батьків. 

Отже, як в Україні так і в державах-членах Європейського союзу та європейських 
країнах регулювання сімейно-шлюбних відносин відіграє важливе значення. Принципи 
становлення права визначають не тільки напрями правового регулювання сімейних 
відносин, а й дозволяють урегульовувати відносини у випадках відсутності відповідного 
законодавства. Виходячи з вищевикладеного, можна відмітити, що правове регулювання 
інституту сімейно-шлюбних відносин будується на багатьох спільних рисах, зокрема 
державної охорони сім’ї, поваги до сімейного життя, добровільності шлюбу, пріоритету 
інтересів дитини тощо. Однак, необхідно виділити й особливі принципи європейських 
країн: збереження цілісності сім’ї (Німеччина), урахування волі дитини (Австрія), 
взаємодопомога між подружжям (Швейцарія). 
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Прийняття Конституції України на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 

1996 року вважається найважливішою історичною подією в житті українського народу 
після проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року та схвалення 1 грудня  
1990 року всенародним голосуванням Акта проголошення незалежності України.  

Це означало кінець становлення України як суверенної держави, що має свій 
Основний закон. 

Чому конституція настільки важлива в суспільстві, чому її прийняття означає 
становлення держави та її належність до сім'ї цивілізованих демократичних країн? Перш за 
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все, прийняття Конституції свідчить про те, що держава досягла певної стабільності  
в суспільстві. Адже цей процес, як правило, визначається переходом суспільства від 
одного якісного стану до іншого, так, наприклад, в Україні результатом зміни суспільного 
устрою стало формування громадянського суспільства і демократичної, соціальної, 
правової держави. 

Ці так звані історичні передумови для прийняття Конституції не вичерпують 
значення всіх інших аргументів значимості та важливості основного закону. Проте 
найважливішим аргументом є сам зміст Конституції, важливі положення та норми, що 
містяться в ній. 

Таким чином, Конституція України закладає основи її соціального та державного 
устрою, визначає напрями розвитку суспільства та держави, організаційні та оперативні 
основи державних органів та органів місцевого самоврядування, встановлює конституційні 
гарантії прав та свобод людини і громадянина. Певна справа, далеко не всі риси нашої 
держави, що передбачені і закріплені Конституцією України, стали нині повною мірою 
реальністю. Конституційні положення що відносяться до цих характеристик є певною 
мірою державотворчою програмою на найближчі десятиліття, ідеалом, який потрібно 
реалізувати на практиці. Це стосується, зокрема, зовнішніх аспектів державного 
суверенітету, а також правової і соціальної природи держави. Тим самим ідеологія 
українського державотворення вимагає багато часу і сил для свого утвердження, 
розвинення і вдосконалення. Зараз ідеологія української державності сповна легалізована, 
але ще далеко не реалізована. Її реалізація є одним із найважливіших завдань сучасності. 

Так, проблеми реалізації має система стримування і противаг. 
Для здійснення державної влади та забезпечення гармонійних стосунків між її 

гілками має бути передбачено єдине унормоване та гармонійне законодавство, яке  
б забезпечувало повноцінне функціонування системи стримувань і противаг. На сьогодні  
в українському законодавстві існує низка правових невідповідностей як на внутрішньому 
рівні окремих регуляторних актів, так і між ними. Така ситуація була притаманна для 
такого елемента системи стримувань і противаг, як імпічмент. Прийняття Закону України 
від 10 вересня 2019 року про спеціальний порядок притягнення Президента України до 
відповідальності стало першим кроком в історії України (крім положень статті 111 
Конституції України) до реального застосування цього елементу стримувань та противаг на 
практиці. Однак деякі народні депутати зазначають, що норми закону суперечать статті 105 
Конституції України, в якій зазначено, що Президент України користується правом 
недоторканності  протягом терміну виконання своїх повноважень, що може ускладнювати 
процедуру притягнення його до відповідальності. 

Необхідно детальніше доопрацювати на законодавчому рівні також і ті елементи 
системи стримувань і противаг, які стосуються Кабінету Міністрів України. Окремі 
положення українського Закону від 27 лютого 2014 року про «Кабінет Міністрів України» 
викликають низку питань, зокрема критерії затвердження Верховною Радою України 
Програми Уряду як основного документа, що регламентує його діяльність; призначення 
Прем’єр-міністра України та реальний вплив Президента України 160 на це призначення; 
парламентська відповідальність уряду; конфлікт у подвійній відповідальності уряду  
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перед Президентом та Верховною Радою України. Проблеми з призначеннями міністрів та 
підзвітністю часто призводять до політичних махінацій та зловживань у боротьбі за вплив 
на урядові рішення. 

Вотуму недовіри, як важливому елементу системи стримувань та противаг, який 
безпосередньо впливає на роботу Кабінету Міністрів, також необхідне додаткове 
закріплення та офіційне тлумачення на законодавчому рівні. Невизначеність залишається у 
рівні легітимності міністрів, яким було висловлено вотум недовіри. Йдеться про 
можливість повторно обіймати ними міністерське крісло. Окрім цього, не вказується 
конкретних мотивів та обґрунтованих причин для висловлення вотуму недовіри, через що 
цей елемент системи стримувань і противаг часто може застосовуватися у політичних 
мотивах. 

До проблем також відноситься і відсутність підстав та мотивів у положеннях 
Конституції України, при яких Президент України може накласти вето, повернувши закон 
на повторний розгляд до Верховної Ради України, а також вимог щодо змісту пропозицій 
глави держави. Окрім цього, у Конституції України не визначено кількісних обмежень 
щодо повторного вето. Президент України може неодноразово повертати один і той самий 
закон до парламенту, як наслідок це може спричинити перетворення повторного 
застосування права вето у так званий політичний інструмент тиску на Верховну Раду 
України, а також  затягування законодавчої процедури. 

Законодавче забезпечення елементів системи стримувань і противаг, що стосуються 
формування та функціонування судової гілки влади, також містить низку недоліків. Закон 
«Про судоустрій і статус суддів» обмежує лише максимальну кількість суддів  
у Верховному Суді України. Для інших судів кількість суддів визначається Державною 
судовою адміністрацією України за погодженням з Вищою радою правосуддя. 
Нормативно-правове забезпечення діяльності Державної судової адміністрації не є чітко 
регламентовано на рівні закону, однак, слід зазначити, що від 11 березня 2020 року 
Рішенням Конституційного Суду України ч. 1 ст. 37 Закону «Про судоустрій і статус 
суддів» (що визначає кількість суддів Верховного Суду України) була визнана 
неконституційною, тому цей аспект теж залишається неврегульованим. 

Окрім цього, у вітчизняному законодавстві існують невідповідності та протиріччя 
між положеннями різних нормативно-правових актів стосовно елементів системи 
стримувань і противаг. Частина 2 ст. 113 Конституції України передбачає, що Кабінет 
Міністрів України відповідальний перед Президентом України і Верховною Радою України 
та підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України. Водночас, ч. 1 ст. 25 Закону «Про 
Кабінет Міністрів України» зазначено, що Кабінет Міністрів України відповідальний перед 
Президентом України. За логікою, Президент повинен мати важелі впливу на процес 
відставки уряду, але це право детально не прописано в Основному Законі. За реалізацію 
механізму відставки уряду відповідає парламентська більшість, що, в свою чергу, робить 
міністерський склад уряду повністю залежним від неї.  

Аналізуючи Конституцію можна стверджувати, що не всі її положення стали на цей 
час реальністю. Зокрема, це стосується повноцінного функціонування системи стримувань 
і противаг та її окремих елементів. Через існуючі колізії та протиріччя, основні з яких  
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були перераховані вище, гальмується розвиток держави та суспільства. Проте, всі ці 
питання можна вирішити шляхом аналізування та доопрацювання. 
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Щоб зрозуміти cутність правового нігілізму, з’ясувати ґрунтовніше його сенс  

і значення, необхідно розібратися у тому, що являє собою нігілізм як не тільки феномен або 
явище, а й філософська категорія. 

Нігілізм (від лат. «nihil» – ніщо, нічого) – спосіб людського світосприйняття, що 
містить у собі інтенції заперечення загальноприйнятих цінностей, ідеалів, моральних норм, 
культури тощо [1, с. 425]. В латинському корені «nihil» криється нестандартне заперечення, 
оскільки його об’єктом є загальноприйняті норми культури, які є передумовою 
забезпечення нормального життя та розвитку людини, а саме: моральні норми, принципи  
та ідеали [2, с. 217]. 
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Згідно зі вченнями теоретиків, цей феномен існував ще в августиніанську епоху  
[3, с. 528], однак він був далеким від сучасних уявлень. Найбільшого поширення нігілізм 
отримав у кінці XVIII століття, переважно в Західній Європі та Росії, коли ідея вищої 
цінності та віра в Бога, який захищав людство від зла, вичерпалася, спровокувавши тим 
самим різке падіння моралі та розчарування в релігії. З того моменту нігілізм став 
предметом дослідження не тільки теософії, але й світської філософії. Процеси цього явища 
почали вивчати тодішні філософи: Ф. Якобі, який увів термін «нігілізм» у філософську 
науку і використав це поняття для характеристики теоретичної філософії Канта [4],  
Ф. Ніцше, завдяки якому нігілізм став явним у своєму витоку і способу вираження в науці, 
мистецтві, філософії та політиці, відокремившись від загального заперечення, а також 
П.-Ж. Прудон, М. Штирнер, М. Хайдаггер, М. Бакунін, П. Кропоткін та ін. Варто також 
відмітити, що форма вираження цього феномену залежить від того, в якій області знань  
і в якій сфері життя суспільства заперечуються (піддаються під сумнів) ті чи інші цінності, 
тобто він має комплексний характер. Так, наприклад, Д. Кросбі виділяв політичний, 
моральний, епістемологічний, космічний та екзистенціальний види нігілізму [5, с. 18]. 
Серед сучасних науковців особливе місце в системі видів нігілізму займає і правовий 
нігілізм. 

Приступаючи до аналізу поняття правового нігілізму варто відмітити, що в сучасній 
літературі панівним є розуміння категорії правового нігілізму як негативного, 
зневажливого ставлення до права, стійкого утвердження, невіри в його високе призначення, 
в його цінність. 

Перш за все, право – це «динамічна, саморегульована, самоналагоджувальна 
система» [6, с. 182]. Взаємодія між суб’єктами є умовою існування права. При такій 
соціальній взаємодії відбувається детермінація багатоваріантності та соціально-
регулятивної різноманітності права і, як наслідок, – призводить до різноманітних підходів 
пізнання і визначення його сутності [7, c. 187]. Тому в процесі соціальної взаємодії право, 
як динамічна відкрита система, може зіткнутися з боку окремих суб’єктів правовідносин 
або суспільства в цілому з об’єктивованим запереченням щодо доцільності унормування 
різноманітних інтересів людей через правову систему. 

Очевидно, що розглядаючи заперечення як передумову виникнення правового 
нігілізму важливо його розглядати як психосоціальну реальність, тобто як факт 
міжособистісного спілкування, адже для впливу на правову систему воно об’єктивно має 
формуватися і реалізовуватися на практиці в соціальній дійсності після свого формування  
у свідомості суб’єктів. Сам процес заперечення, як було зазначено вище, є передумовою 
виникнення досліджуваного антиюридичного явища, оскільки він, унаслідок стихійного 
розвитку, набуває вже не локального, а всезагального характеру, ставлячи під сумнів увесь 
правовий механізм упорядкування соціальних відносин. 

Отже, можна зробити висновок, що право в динаміці та правовий нігілізм – це дві 
сторони одного цілого, два різноспрямованих руху в суспільстві. Якщо реалізація 
суб’єктами суспільних відносин правових норм передбачає віру та необхідність 
упорядкування суспільних відносин за допомогою правових норм або, принаймні, 
переконання в необхідності підпорядкування правилам поведінки, що містяться в цих 



ІМПЕРАТИВИ РОЗВИТКУ ПРАВА ТА ДЕРЖАВИ        ІV (ХV) ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

131 

нормах, у зв’язку з можливістю негативного соціального впливу або державного 
легального примусу при зворотній ситуації, то правовий нігілізм являє собою невіру або 
презирство права, яке виражається у знакових формах, тобто це об’єктивоване суб’єктивне 
відношення до права, заперечення можливості правових норм упорядковувати суспільні 
відносини. 

Таким чином, правовий нігілізм являє собою негативне по відношенню до права 
явище, виражене в психосоціальній протидії використанню права в якості оптимального 
соціального регулятора, здійснюване з боку зобов'язаних (а іноді і уповноважених) 
суб'єктів, викликане правовою установкою зазначених суб'єктів на визнання права як 
нецінного або навіть соціально шкідливого явища. 

Необхідно звернути увагу на те, що в літературі широко поширена думка, що 
правовий нігілізм формується та існує виключно в рамках правосвідомості суб'єктів. Так, 
О. Ф. Скакун розуміє правовий нігілізм як «деформований стан правосвідомості особи, 
суспільства, групи, який характеризується усвідомленим ігноруванням вимог закону, 
цінності права, зневажливим ставленням до правових принципів і традицій» [8, с. 486].  
Н. Л. Гранат, наприклад, визначає правовий нігілізм як «напрям суспільно-політичної 
думки, що заперечує соціальну і особистісну цінність права і вважає його найменш 
досконалим способом регулювання суспільних відносин» і розглядає його виключно  
в рамках функцій правосвідомості. В соціальному плані вона фактично розглядає правовий 
нігілізм як форми прояву нігілістичної суспільно-правової думки [9]. Прослідковується 
акцент на психологічну складову і в роботі Н. М. Крестовської, Л. Г. Матвеєвої, які 
називають правовий нігілізм як «деформація правосвідомості, для якої характерне 
негативне ставлення до права, закону і правових форм організації суспільних відносин» 
[10, c. 513]. Ключовим в дослідженні цих понять є розуміння того, яке місце в категорії 
правового нігілізму займає «деформація правосвідомості», адже серед інших науковців-
теоретиків існує думка, що правовий нігілізм – це не лише елемент психічної діяльності 
людини, лише різновид деформації його правосвідомості. Так, А. Б. Венгеров виділяє  
в правовому нігілізмі сферу духовного життя суспільства і сферу правової свідомості,  
так і характеристику певного реального стану суспільства, тобто соціальну характеристику 
[7, c. 296]. М. І. Матузов визначає правовий нігілізм як різновид соціального нігілізму  
[11, с. 401]. С. І. Шитий акцентує увагу, що правовий нігілізм – це, перш за все, «продукт 
соціальних відносин» [12, с. 236]. 

З вищенаведеного можна зробити висновок, що не слід розглядати правовий нігілізм 
лише як деформацію правосвідомості, тобто певне психологічне переживання людиною 
значущості права, абстрагуючи його від соціальної реальності. Необхідно комплексно 
підходити до аналізу цього явища, оскільки воно, становлячись елементом соціальної 
реальності, руйнує тим самим право як підсистему в рамках суспільної системи. 

З огляду на викладене, можна виділити основні ознаки правового нігілізму: по-
перше, правовий нігілізм являє собою психосоціальне негативне явище, по-друге, правовий 
нігілізм – це реальність, яка не «відірвана» від правової складової суспільного життя, по-
третє, вищенаведений зв’язок є деструктивним і полягає у певному негативному ставленні 
суб’єкта до права як до соціальної цінності. 
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Разработанное вместе с А. К. Виноградовым инновационное понимание 
обстоятельств, исключающих антисоциальность или виновность деяния [1, с. 2, с. 58–60;  
3, с. 179–181; 4, с. 94–95 и др.], А. А. Куцакова предлагает представить в развитии в качестве 
общеправовых обстоятельств в виде соответствующих статей перспективного Консти-
туционного кодекса Украины, а равно любого иного государства мира в такой редакции:  

ХII. «Сущность и исчерпывающий перечень общеправовых обстоятельств, 
исключающих антисоциальность деяния»: 

«Предусмотренные Особенной частью Антикриминального, Административного, 
Трудового, Де-факто имущественно-договорного или Де-юре имущественно-договорного 
кодекса Украины (а равно иного государства мира) деяния теряют свою антисоциальность 
и превращаются в правомерные общественно полезные деяния при наличии таких 
обстоятельств, как причинение убытков (вреда и упущенной выгоды) при (вследствие): 

1) конкуренции норм права [3, с. 179–180]; 
2) кратковременной конкуренции правовых статусов различных социосубьектов  

[3, с. 180]; 
3) необходимой обороны; 
4) крайней необходимости; 
5) оправданного риска; 
6) задержания лица, совершившего правонарушение [4, с. 94]; 
7) психического или физического воздействия [4, с. 95]; 
8) выполнении законного приказа или распоряжения; 
9) осуществлении специального задания по предупреждению, выявлению, 

пресечению и раскрытию организованной группы правонарушителей» [3, с. 180]. 
После изложения указанного перечня обстоятельств, исключающих 

антисоциальность деяния, должно быть приведено определение сущности, оснований  
и пределов действия каждого из таких обстоятельств в контексте преодоления конкретного 
вида правонарушения [3, с. 181; 4, с. 95]. 

ХIII. «Сущность и перечень общеправовых обстоятельств, исключающих либо 
смягчающих или отягчающих вину лица, совершившего антисоциальное деяние»: 

1) обстоятельства, исключающие вину лица, совершившего антисоциальное деяние: 
1.1) паранесчастный случай (при причинении деянием существенных и больших 

убытков) или параказус (в случае причинения деянием менее, нежели существенные, убытки); 
1.2) невменяемость; 
1.3) ограниченная вменяемость; 
1.4) юридическая и фактическая ошибка; 
1.5) мнимое обстоятельство, исключающее антисоциальность деяния; 
2) обстоятельства, смягчающие вину лица, совершившего антисоциальное деяние: 

(примерный перечень такого рода обстоятельств); 
3) обстоятельства, отягчающие вину лица, совершившего антисоциальное деяние: 

(исчерпывающий перечень такого рода обстоятельств)» [3, с. 181; 4, с. 95]. 
После изложения данного перечня обстоятельств, исключающих либо смягчающих 

или отягчающих вину лица, совершившего антисоциальное деяние, должна быть раскрыта 
сущность каждого из названных обстоятельств [3, с. 181; 4, с. 95]. 
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Актуальність даної теми обумовлена тим, що виховуючи в своєму серці 
толерантність та миролюбність до інших національностей та народів, людство більше 
ніколи не повинно повторити помилок минулого – страшної сторінки у світовій історії – 
Голокосту як найбільш глобального прояву антисемітизму.  

Націонал-соціалістична робітнича партія Німеччини (НСРПН), котра об’єднала всіх 
політиків-фашистів була заснована в 1919 році. Абсолютним лідером зазначеної партії став 
Адольф Гітлер. Але не завжди діяльність цієї партії була безперервною, оскільки у 1923 р. 
нацисти спробували організувати заколот у Баварії, проте зазнали нищівної поразки.  
В 20-ті роки партія мало не розпалася. Швидкий ріст їхнього впливу розпочався  
в роки всесвітньої економічної кризи 1929-1933 p.p.  

На підтримку цієї партії виступили націоналістично налаштовані ремісники,  
селяни, ветерани війни, безробітні. Нацисти спромоглися залучити на свою сторону 
зневірену в принципи демократії молодь. 

Вирішальну роль для нацистів відіграли представники військово-бюрократичної 
еліти Німеччини. Безперечно, коли криза наближалась до логічного фіналу і спостерігались 
ознаки падіння авторитету нацистів, вони використали свій вплив на президента 
Гінденбурга для вручення мандата на формування уряду Адольфу Гітлеру. Як наслідок,  
20 січня 1933 р. Гітлер став рейхсканцлером уряду [1]. 

Отримавши доступ до виконавчої влади, нацисти почали послідовну ліквідацію 
режиму політичної демократії Німеччини. Було видано указ «Про охорону народу  
і держави», який передбачав ліквідацію основних прав громадян та надав необмежені 
повноваження каральним органам. У 1933 р. вже формально було заборонено всі політичні 
партії, крім НСРПН. 

У Німеччині формується таємна поліція – гестапо, а з 1933 р. по всій країні 
починають створюватися концентраційні табори.  

Антисемітизм став офіційною політикою фашистської держави, тому вже з початку 
1933 р. розпочався запланований владою бойкот установ, які утримувалися євреями. 
Основні програмні положення нацистського руху в Німеччині були викладені в книзі 
Гітлера «Майн кампф». Саме в цій книзі фюрер проявляє свою ненависть до «не арійців», 
зокрема особливо зосереджуючи увагу на євреях: «Починається самий мерзенний обман, 
який тільки можна собі уявити. З усього, німецький єврей з гріхом навпіл опанував тільки 
здатність говорити німецькою мовою, – та й то якою жахливою німецькою мовою. Тільки 
на цьому знанні мови він обґрунтовує свою приналежність до німецького народу. Але ж 
дійсна ознака приналежності до певної раси закладена виключно в крові, а зовсім не в мові. 
Але, і користуючись новою мовою, він буде висловлювати  свої старі думки. Внутрішній 
же світ людини змінитися не може. Краще за все це видно на прикладі саме єврея – він 
може говорити на тисячі мов і все-таки залишається тим же євреєм, коли він дві тисячі 
років тому торгував хлібом в стародавньому Римі та говорив на латинській мові, і якими 
вони є в наше століття, коли він спекулює борошном і перекручує німецьку мову» [2]. 

В 1935 р. було прийнято ряд законів, які позбавляли євреїв німецького громадянства 
і встановлювали заборону займати посади в державному апараті; не допускалися також 
змішані шлюби.  
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29 червня 1933 р. Річард Дарре, як завідувач відділу аграрної політики, видав закон 
про спадщину, згідно з яким земельні ділянки від 7,5 до 125 га можуть бути забезпечені  
їх власникам на все життя і успадковуються, лише якщо власники можуть довести чистоту 
їх крові до 1800 року. 

15 жовтня 1934 р. Лідер партії Рудольф Гесс створив відділ вивчення спорідненості  
з Націонал-соціалістичною партією. Пізніше він був перейменований на Імператорське 
відділення вивчення спорідненості.  

У «Нюрнберзьких законах» 1935 року були введені правила, за якими було 
визначено членство в німецькій або єврейській расі: «чистокровними» німцями були німці 
в чотирьох поколіннях. 15 листопада 1938 року єврейським дітям заборонено відвідувати 
німецькі школи. 

Група авторів за дорученням Генрі Форда склала і опублікувала книгу «Міжнародне 
єврейство», яку згодом використає нацистська влада. Таким чином, поступово створювався 
образ ворожого світового єврейства. 

Расова теорія гітлерівців включала розділ генетики – євгеніка, згідно з якою суворі 
правила відтворення повинні призвести до покращення німецької раси та зупинити 
зростання представників нижчих народів. 

Розвиток німецько-фашистської концепції євгенізму в 1940 році сприяв здійсненню 
програми Т-4 для стерилізації та фізичного знищення «неповноцінних елементів» – 
переважно психічнохворих пацієнтів, у тому числі дітей, що страждають психічними 
захворюваннями. За цією програмою 275 тисяч людей лише в Німеччині були знищені [3]. 

Тоді була побудована мережа таборів смерті для знищення цілих народів. Перш за 
все, нацисти винищували євреїв, циган. Нацисти виконували масові страти на 
національному рівні, також відправляли людей у табори смерті для фізичного винищення. 
Вони були замордовані з надзвичайною жорстокістю або вбиті в газових камерах, мільйони 
людей були спалені живими. 

Програми, передбачені німецькою расовою теорією, виражені в національній 
расистській політиці, були проведені в рамках запобігання «виродження» німецького 
народу: програма евтаназії Т-4 – знищення психічно хворих і хворих більш ніж 5 років; 
репресії гомосексуалістів; Lebensborn – виховання в дитячих будинках дітей з осіб, які 
пройшли расовий відбір. 

Отже, з приходом до влади націонал-соціалістів на чолі з Гітлером, на офіційному 
рівні було закріплено цілу систему нормативних актів, котрі надавали явну перевагу 
представникам так званої «арійської раси» над іншими народами. Особливої жорстокості  
з боку нацистської влади зазнали євреї та роми, яких Гітлер у своїй книзі «Майн кампф» 
відверто характеризує та описує як представників «другосортного народу». І з подальшою 
діяльністю нацистів, як показує нам історія, ситуація значно погіршується [4]. 

Тому, проаналізувавши вищенаведене можна зробити висновок, що зародження 
проявів антисемітизму бере свій початок ще з давнини та найбільш явно простежується  
у ворожих настроях німецького народу до представників єврейської національності.  
Задля більшої переконливості, Гітлером була написана книга «Майн кампф», котра на 
сотнях сторінок висвітлювала та демонструвала всьому світові «другосортність» євреїв, 
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підтверджуючи це різними расовими концепціями та теоріями, що вражали своєю 
антилюдяністю. 
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В даній рοбοті дοсліджується οдна з аκтуальних прοблем щοдο права реалізації прав 

на земельну частκу (пай). Насамперед, мοжна сκазати, щο земельна частκа (пай) має 
οсοбливий юридичний статус. Але рοзглядають відміннοсті між таκими пοняттями яκ 
«земельна ділянκа» та «земельна частκа (пай)» і багатο інших представниκів, прихильниκів 
цьοгο питання, яκі:  

1) вживають фοрмулювання «самοвільне зайняття земельних паїв» і лише згοдοм,  
у резοлютивних частинах рішень, вκазують на самοвільне зайняття «земельних ділянοκ»; 

2) виκοристοвують слοвοспοлучення «земельна ділянκа (пай)», тим самим визнаючи 
правοву ідентичність аналізοваних термінів. 

Таκ в 2003 р. П. Ф. Κулинич рοзглянув аκтуальну і дοсі тοчκу зοру щοдο тοгο, щο,  
на відміну від земельнοї ділянκи, яκа має чітκο визначені межі й рοзмір у фізичних 
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геκтарах, земельна частκа (пай) в свοю чергу являє сοбοю умοвну частκу 
сільсьκοгοспοдарсьκих земель, рοзмір яκοї визначений яκ середній пο гοспοдарству  
в умοвних κадастрοвих геκтарах, місце знахοдження і межі земельнοгο паю  
є невизначеними. Οтже грοмадянини, яκим наданий земельний пай, не знають тοчнοгο 
місця йοгο рοзташування [1]. 

Тοж мοжна зазначити, щο першοю і гοлοвнοю οсοбливістю земельнοгο паю є те, щο 
він не є земельнοю ділянκοю, і дο тοгο, не визначений в натурі (йοгο межі невідοмі дο 
мοменту вигοтοвлення і затвердження технічнοї дοκументації) і не мають уніκальнοгο 
κадастрοвοгο нοмеру. Це лише дοκументальнο οфοрмлене правο людини на майбутнє 
οтримання у власність земельнοї ділянκи із земель κοлишніх κοлеκтивних 
сільсьκοгοспοдарсьκих аκціοнерних тοвариств та підприємств, ствοрених на базі радгοспів 
та інших державних підприємств сільсьκοгοспοдарсьκοгο призначення [2, с. 154]. 

Правο на земельний пай мають: 
Грοмадяни – спадκοємці права на земельний пай, пοсвідченοгο сертифіκатοм; 
Грοмадяни та юридичні οсοби Уκраїни, яκі відпοвіднο дο заκοнοдавства Уκраїни 

набули правο на земельний пай; 
Грοмадяни Уκраїни, еваκуйοвані із зοни відчуження, відселені із зοни безумοвнοгο 

(οбοв’язκοвοгο) абο зοни гарантοванοгο дοбрοвільнοгο відселення, а таκοж грοмадяни 
Уκраїни, щο самοстійнο переселилися з теритοрій, яκі зазнали радіοаκтивнοгο забруднення, 
і яκі на мοмент еваκуації, відселення абο самοстійнοгο переселення були членами 
κοлеκтивних абο інших сільсьκοгοспοдарсьκих підприємств, а таκοж пенсіοнери з їхньοгο 
числа, яκі прοживають у сільсьκій місцевοсті; 

Κοлишні члени κοлеκтивних сільсьκοгοспοдарсьκих підприємств та аκціοнерних 
тοвариств, у тοму числі ствοрених на базі радгοспів та інших державних підприємств,  
а таκοж пенсіοнери з їхньοгο числа, яκі οтримали сертифіκати на правο на земельний пай  
у встанοвленοму заκοнοдавствοм пοрядκу [3, с. 49]. 

Гοлοвним дοκументοм, щο пοсвідчує правο на земельний пай, є саме сертифіκат на 
таκе правο, виданий райοннοю державнοю адміністрацією. 

Другοрядними дοκументами, таκοж є: 
свідοцтвο прο правο на спадщину; 
рішення суду прο визнання права на земельний пай; 
пοсвідчені у встанοвленοму заκοнοм пοрядκу дοгοвοри κупівлі-прοдажу, дарування, 

міни, дο яκих дοдається сертифіκат на таκе правο [4]. 
Сертифіκати οтримані грοмадянами, вважаються правοвстанοвлюючими 

дοκументами при реалізації ними права вимοги на відведення земельнοгο паю в натурі (на 
місцевοсті) відпοвіднο дο заκοнοдавства Уκраїни. Таκοж ці сертифіκати є дійсними дο 
виділення власниκам земельних паїв у натурі (на місцевοсті) земельних ділянοκ та видачі 
їм державних аκтів на правο власнοсті на землю [5]. 

Прοблематиκа у виκοристанні права на земельний пай дο сьοгοді є таκа, щο  
з 01 січня 2019 рοκу набрав чиннοсті Заκοн Уκраїни «Прο внесення змін дο деяκих 
заκοнοдавчих аκтів Уκраїни щοдο вирішення питання κοлеκтивнοї власнοсті на землю, 
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удοсκοналення правил землеκοристування у масивах земель сільсьκοгοспοдарсьκοгο 
призначення, запοбігання рейдерству та стимулювання зрοшення в Уκраїні»  
від 10.07.2018 р. № 2498-VIII, яким внесенο зміни дο Заκοну Уκраїни «Прο пοрядοκ 
виділення в натурі (на місцевοсті) земельних ділянοκ власниκам земельних частοκ (паїв)». 
У статті 13 цьοгο Заκοну визначенο пοняття нерοзпοділених та невитребуваних земельних 
ділянοκ, а таκοж врегульοванο виκοристання нерοзпοділених та невитребуваних земельних 
ділянοκ і земельних паїв. Частинами 4 та 6 зазначенοї нοрми передбаченο, щο у разі яκщο 
дο 1 січня 2025 рοκу власниκ невитребуванοї земельнοї частκи (паю) абο йοгο спадκοємець 
не οфοрмив правο власнοсті на земельну ділянκу, він вважається таκим, щο відмοвився  
від οдержання земельнοї ділянκи. Це гοвοрить прο те, щο після 2025 рοκу всі таκі ділянκи 
пοтенційнο стануть κοмунальними [4]. 

За пοзοвοм власниκу невитребуванοгο земельнοгο паю абο йοгο спадκοємцю  
у разі прοпусκу стрοκу для οфοрмлення права власнοсті на земельну ділянκу з пοважнοї 
причини суд мοже визначити дοдатκοвий стрοκ, дοстатній для таκοгο οфοрмлення.  
У разі відсутнοсті земель сільсьκοгοспοдарсьκих угідь κοлеκтивнοї власнοсті таκа  
земельна частκа мοже бути виділена в натурі (на місцевοсті) за рахунοκ земель  
запасу κοмунальнοї власнοсті відпοвіднοї теритοріальнοї грοмади (яκщο таκі  
землі наявні). 

Загалοм мοжна сκазати, щο власниκам сертифіκатів пοтрібнο присκοритись і дο тοгο 
ж виниκає питання, яκщο ці земельні паї будуть вважатись невитребуваними, чи є це 
пοрушення прав власниκів? Все ж таκи, яκщο οсοба не οфοрмить правο на земельну 
ділянκу, це не пοзбавляє її права приватизувати у майбутньοму. 

Це питання залишається дисκусійним та пοтребує пοдальшοгο вивчення та 
удοсκοналення діючοгο заκοнοдавства. 
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Разработанное и последовательно развиваемое А. А. Кириченко, А. С. Тунтулой  

и Ю. А. Ланцедовой инновационное понимание базисной конституционной 
обязанности государства и наивысших социальных ценностей [2, с. 165, 174–176;  
3, с. 82, 90–91; 4, с. 109, 113–114] представлено указанными авторами в виде соответству-
ющих статей перспективного Конституционного кодекса Украины, а равно любого иного 
государства мира, в такой редакции: 

VII. «Базисная конституционная обязанность государства и государственных 
органов»: 

«Базисную обязанность государства и основную направленность деятельности 
государственных органов составляет наиболее эффективное, рациональное и качественное:  

1. Познание природного (основанного на общечеловеческих ценностях и принципе 
справедливости) правового статуса (прав, свобод, обязанностей, интересов) социосубьектов 
(физических или юридических лиц либо государства или межгосударственного 
образования).  

2. Правовое признание природного правового статуса социосубьектов (преобразо-
вание природных прав, свобод, обязанностей и интересов социосубьектов в субъективный 
правовой статус физических и юридических лиц, государства и межгосударственного 
образования).  

3. Обеспечение реализации названного правового статуса всех социосубьектов, 
постоянно или временно проживающих на территории государства.  

4. Оперативное предупреждение нарушения правового статуса указанных 
социосубьектов.  

5. Максимально возможное восстановление нарушенного права, свободы, 
обязанности и/или интереса определенного социосубьекта при помощи:  

5.1. Возмещения убытков (вреда и упущенной выгоды):  
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5.1.1. Физического и/или материального и/либо первичного морального вреда  
и вторичного морального вреда.  

5.1.2. Упущенной выгоды.  
5.2. Иного восстановления нарушенного правового статуса социосубьекта»  

[2, с. 165; 3, с. 82; 4, с. 109]. 
При этом целесообразно разъяснить, что в одной из последних авторских 

публикаций [1, с. 253–254] предлагалась следующая аргументация необходимости деления 
морального вреда на указанные виды и раскрытие сущности каждого из разновидностей 
морального вреда: 

1. Первичный моральный вред, который является денежным или иным 
материальным измерением соответствующего уровня тех страданий, которые потерпевший 
получил в связи с причинением вреда его личным неимущественным благам, которыми  
в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 270 «Виды личных неимущественных прав»  
ГК Украины, являются право на жизнь, право на охрану здоровья, право на безопасную  
для жизни и здоровья окружающую среду, право на свободу и личную 
неприкосновенность, право на неприкосновенность личной и семейной жизни, право на 
уважение достоинства и чести, право на тайну переписки, телефонных разговоров, 
телеграфной и иной корреспонденции, право на неприкосновенность жилища, право на 
свободный выбор места проживания и на свободу передвижения, право на свободу 
литературного, художественного, научного и технического творчества [5]. 

2. Вторичный моральный вред, который является денежным или иным 
материальным измерением соответствующего уровня тех страданий потерпевшего, 
которые он понес в связи причинением ему: 

2.1. Физического вреда, то есть телесной боли, побоев и/или телесных повреждений 
и/либо психических страданий и/или расстройств. 

2.2. И/или материального (имущественного) вреда. 
2.3. И/или первичного морального вреда. 
IX. «Сущность ухудшения правового статуса социосубьектов»: 
«Ухудшением правового статуса социосубьектов являются: 
1. Сужение существующего содержания и/либо объема прав и/или свобод и/либо 

интересов физических и/или юридических лиц либо несбалансированное расширение 
содержания и/или объема их обязанностей. 

2. Расширение существующего содержания и/либо объема прав, свобод и/или 
интересов государства и/или межгосударственных образований либо несбалансированное 
сужение содержания и/или объема их обязанностей. 

Не является ухудшением или улучшением правового статуса физических и/или 
юридических лиц расширение существующего содержания и/либо объема обязанностей 
физических и/или юридических лиц либо сужение содержания и/или объема обязанностей 
государства и/или межгосударственных образований, которое сбалансировано 
соответствующим расширением содержания и/либо объема прав, свобод и/или интересов 
физических и/или юридических лиц» [2, с. 175; 3, с. 90; 4, с. 113].  

Х. «Наивысшие социальные ценности и пределы их нарушения при наличии 
только определенных исключительных обстоятельств»: 
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«В государстве признаются наивысшими социальными ценностями следующие 
базисные проявления правового статуса человека с таким исчерпывающим перечнем 
обстоятельств, при наличии которых только и возможно их нарушение: 

1. Жизнь человека, которой он может быть лишен только на основании: 
1.1. Обвинительного приговора суда, вступившего в законную силу, за совершение 

отдельно или в составе иного криминального правонарушения умышленного убийства при 
отягчающих обстоятельствах, хищение любым способом имущества в особо крупных 
размерах (что в шесть и более раз превышает месячный доход потерпевшего физического 
лица, а в отношении государственного имущества – в двенадцать и более раз 
среднемесячную заработную плату, когда при продолжающемся хищении учитывается 
наименьший размер месячного дохода потерпевшего физического лица или 
среднемесячной заработной платы) и за получение взятки в особо крупных размерах  
(что определяется аналогично, в зависимости от того, в виде денег и/или иного имущества 
физического или юридического лица было взятку получено) [3, с. 90–91; 4, с. 113–114]. 

1.2. Обстоятельств, указанных в п. 4 и п. 5 статьи VIII настоящего кодекса. 
1.3. Обстоятельств пресечения побега лица, законно задержанного или лишенного 

свободы [2, с. 175–176; 3, с. 91; 4, с. 114].  
1.4. Обстоятельств пресечения побега лица, совершившего полный состав или 

покушение на хищение имущества, отдельно или в составе иных криминальных 
правонарушений, умышленное причинение телесных повреждений или убийство человека 
или вооруженное нападение с любой целью на физическое лицо или любой иной объект,  
в процессе задержания данного лица при совершении указанного криминального 
правонарушения либо сразу после его совершения или в любой иной в ситуации, 
исключающей сомнения относительно того, что указанное криминальное правонарушение 
совершено именно этим лицом [2, с. 176; 3, с. 91]. 

2. Здоровье человека, которому допускается причинение телесных повреждений 
только при обстоятельствах, указанных в п.п. 1.2–1.4 настоящей статьи. 

3. Честь, достоинство, безопасность и неприкосновенность человека, нарушение 
которых допускается только в контексте обстоятельств, указанных в п. 1 настоящей статьи, 
и лишь в той мере, которая необходима для достижения только указанной в этом же пункте 
цели, а также если нарушение указанных ценностей составляет сущность надлежащей 
степени карательно-воспитательной юридической ответственности, которая назначена 
и/или применена соответствующими госорганами либо иным субъектам, которым такие 
полномочия делегированы определенным положениям закона, с целью преодоления 
антисоциального девиантного поведения определенного лица, его наказания и 
перевоспитания, реализации сопутствующей и восстановительной юридической 
ответственности. 

4. Неприкосновенность жилища и/либо иного его законного владения и/или 
имущества человека, нарушение чего допускается только в контексте обстоятельств, 
указанных в п. 3 настоящей статьи, а также с целью проведения получаюших следственных 
действий по антикриминальному делу, обеспечения в этом деле возмещения убытков  
и/или конфискации имущества, в интересах общественной безопасности и/либо спасения 
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жизни, здоровья и/или имущества иного человека и/или имущества юридического лица»  
[2, с. 176; 3, с. 91; 4, с. 114]. 
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Инновационное понимание сущности доказательств и их базисных основных  
и дополнительных юридических свойств в антикриминальном судопроизводстве  
Ю. А. Ланцедова предлагает представить в виде первой и второй части статьи 
«Доказательства, их свойства, источники, субъекты, порядок и действия по  
получению и формы оперирования ими» Кодекса антикриминального судопроизводства 
Украины, а равно любой иной страны мира, что должна стать ориентиром для разработки 
соответствующего понимания этих базисных категорий доказывания и в административном, 
трудовом, де-факто имущественно-договорном, де-юре имущественно-договорном, 
ордистическом, исправительно-трудовом и исполнительном судопроизводстве, один из 
последних вариантов которой [2, с. 142–144; 3, с. 56–62; 4, с. 31–34] может быть представлен  
в следующей редакции: 

1. Доказательством являются любые сведения о факте (внешнем или внутреннем 
проявлении признаков или свойств трассосубстанций и документов либо человека или его 
деяний либо события как суммативных взаимосвязанных деяний большого количества людей 
или явлений природы, в т. ч. деяний хищных животных, которые находятся в нерегулируемых 
человеком условиях) в целом или об его отдельной стороне, которые получены от 
объективных, субъективных и смешанных источников такого рода сведений, при условии 
установления наличия в процессе их оценки, в т. ч. и путем проверки, неразрывного единства 
таких базисных основных юридических свойств, как их значимость, достоверность  
и доброкачественность, на основании только чего эти сведения и смогут быть допущены  
в процесс доказывания в качестве доказательств, а также быть использованы в доказывании  
в случае приобретения этими доказательствами еще и таких базисных дополнительных 
юридических свойств, как согласованность и достаточность их совокупности для  
принятия главным субъектом антикриминального судопроизводства (следователем, судьей) 
определенного промежуточного или окончательного процессуального решения [4, с. 32]. 

2. Сущность базисных основных и дополнительных юридических свойств 
доказательств проявляется в том, что такого рода сведения должны быть: 

2.1. Значимыми, которыми имеются сведения, с помощью которых можно 
подтвердить или опровергнуть определенный юридический факт (обстоятельство) базисного, 
специального или частичного предмет доказывания17 либо доказательный факт как 
промежуточный тезис этого предмета доказывания [3, с. 51]. 

2.2. Достоверными, которыми признаются любые сведения, являющиеся адекватными 
в контексте установления обстоятельств базисного, специального или частичного предмета 
антикриминального доказывания, и: 

                                                           

17 Имеется ввиду базисный предмет доказывания как совокупность юридических фактов, которые должны 
быть установлены по каждому антикриминальному делу, к примеру, согласно требованиям ст. 91 КПК 
Украины [5]; специальный предмет доказывания – дополнительно к базисному предмету доказывания  
по отдельным категориям антикриминальных дел, к примеру, в отношении несовершеннолетних по ст. 485  
КПК Украины [5] или психически больных лиц  ст. 303 КПК Украины [5] и др.; частный предмет доказывания – 
дополнительно к базисному и/или специальному предмету доказывания юридические факты, обязанность 
доказывания которых обусловлена лишь антиделиктной ситуацией преодоления конкретного криминального 
правонарушения [1, с. 65–66]. 
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2.2.1. Адекватно отражают обстоятельства как приготовления и/либо совершения 
деяния (события, явления) криминального правонарушения и/или сокрытия его антиделиктных 
следов (следов и/или параследов и/либо квазиследов деяния, события или явления 
криминального правонарушения), так и любых иных значимых деяний (событий, явлений) 
либо признаков или свойств трассосубстанций и/либо документов и/или человека [3, с. 51–52; 
4, с. 32]. 

2.2.2. Неадекватно отражают обстоятельства указанных юридических фактов из-за 
наличия дистанционных, метеорологических, образовательных (в т. ч. и в силу имеющегося  
у личностного источника недостаточного уровня общей и/либо специальной, в т. ч. базисной 
или сопутствующей юридической, компетентности), психологических, физиологических  
и иных особенностей их восприятия личностным источником и запоминания, хранения, 
воспроизведения и передачи сведений о такого рода юридических фактах главному  
субъекту антикриминального судопроизводства [4, с. 32–33]. 

2.2.3. Адекватно объясняют причины описанного неадекватного отображения 
юридических фактов [3, с. 58; 4, с. 33]. 

2.2.4. Являются адекватными или неадекватными, но сознательно недостоверными  
и в силу этого приобретают соответствующую достоверность в контексте антикриминального 
дела о даче таких заведомо ложных показаний либо такого заведомо ложного заключения 
эксперта или о постановлении такого заведомо неправосудного процессуального решения. 

2.3. Доброкачественными, каковыми являются сведения, не содержащих 
непреодолимых противоречий, которые не дают возможности сделать однозначный вывод 
о наличии или отсутствии в этих сведениях необходимого уровня качества как их 
достоверности и/или недостоверности, так и возможно значимости и/или незначимости. 

2.4. Согласованной совокупностью доказательств, являющаяся такой их 
совокупностью, в которой одно доказательство противоречит другому, а существующие 
противоречия могут быть устранены приведением аргументов достоверности одного и 
соответствующей недостоверности другого доказательства. 

2.5. Достаточной совокупностью доказательств, являющаяся такой их 
совокупностью, которая может сформировать путем обобщающей их оценки, в т. ч.  
и путем проверки, у главного субъекта антикриминального судопроизводства однозначное 
внутреннее (без внешних факторов влияния) убеждение в необходимости принятия на  
данный момент времени определенного промежуточного или окончательного  
процессуального решения по антикриминальному делу [3, с. 52]. 

2.6. Наряду с доказательствами в доказывании могут быть использованы положения 
определенного правового акта с соблюдением при необходимости правил разрешения их 
конкуренции или коллизии, а также общеизвестные сведения и/либо преюдициальные 
факты и/или презумпции, если у главного субъекта антикриминального судопроизводства 
не будут возникать сомнения в значимости и/либо достоверности и/или 
доброкачественности такого рода сведений [3, с. 53]. 

2.7. Допустимость доказательств является результатом их обобщающей оценки,  
в т. ч. и проверки, когда само по себе нарушение порядка получения доказательств, 
предусмотренного определенной нормой Кодекса антикриминального судопроизводства 
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Украины (равно иного государства), должно при отсутствии обстоятельств, исключающих 
вину лица или антисоциальность деяния, влечь только соответствующего вида и степени 
строгости юридическую ответственность виновного лица и не является основанием для 
признания соответствующих доказательств недопустимыми, если допущенные нарушения 
не привели к потере этими сведениями их значимости и/либо достоверности и/или 
доброкачественности [3, с. 53; 4, с. 33]. 

2.8. Процесс доказывания в антикриминальном судопроизводстве заключается в: 
2.8.1. Изучении сущности, последовательности и иных закономерностей работы с 

субъективными и/или объективными и/либо смешанными источниками антикриминальных 
сведений [4, с. 34]. 

2.8.2. Планировании, организации и версировании работы с этими источниками. 
2.8.3. Установлении источников такого рода сведений путем собирания трасс и/или 

субстанций и/либо объективных, субъективных или смешанных документов и/либо 
привлечения личностных источников такого рода сведений. 

2.8.4. Получении антикриминальных сведений путем исследования 
трассосубстанций и/либо изучения документов и/или посредством прямого либо 
опосредованного общения с личностными источниками. 

2.8.5. Оценке в т. ч. и проверке, антикриминальных сведений с целью решения 
вопроса об их допустимости в качестве доказательств, если будет установлено наличие  
у такого рода сведений неразрывного единства таких базисных основных юридических 
свойств, как их значимости, достоверности и доброкачественности, а также их 
согласованности и достаточности в совокупности с другими доказательствами для 
принятия определенного решения в контексте преодоления конкретного криминального 
правонарушения. 

2.8.6. Использовании доказательств с целью принятия определенного 
промежуточного или окончательного процессуального решения либо иного преодоления 
конкретного криминального правонарушения. 

2.8.7. Документировании процедуры и обстоятельств собирания трассосубстанций и 
документов и привлечения личностных источников и получения такого рода сведений, их 
оценки, в т. ч. проверки, и использования в качестве доказательств при принятии 
определенного промежуточного или окончательного процессуального решения либо иного 
преодоления конкретного криминального правонарушения [3, с. 53; 4, с. 34]. 
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На етапі розбудови правової держави, формування громадянського суспільства  
в Україні найвищу соціальну цінність становлять життя людини, її права і свободи. Їх 
утвердження, забезпечення й захист є основним змістом сутності держави, її головним 
обов’язком. Однією з найважливіших складових системи захисту прав і свобод людини  
й громадянина є інститут адвокатури. Але для реалізації своєї основної функції адвокати 
самі мають бути захищені законом.  

Сучасне законодавство, яке регулює діяльність адвокатів, потребує певних змін.  
А для його вдосконалення необхідно обов’язково звертатися до історичного досвіду в цій 
сфері. Тож дослідження та аналіз адвокатської діяльності в історичній площині не тільки 
актуальне для наукового теоретизування, а й має практичне значення. 
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Професійна адвокатура в Україні сформувалася наприкінці XV– в XVI столітті, коли 
більшість українських земель перебувала у складі Великого князівства Литовського 
(далі – ВКЛ). Тому приділимо увагу саме цьому періоду в історії українських земель. 

В той час особливу роль у розвитку права взагалі та адвокатури зокрема відігравали 
Статути Великого князівства Литовського. 

Умови для зародження адвокатури України склалися в період відносної стабільності 
у регіоні та на власне литовсько-руських землях, в період переходу господарства від 
натурального до грошового, запровадження грошового обігу, митної, податкової справи, 
торгівлі, включаючи торгівлю в містах з магдебурзьким правом і торгівлю нерухомістю, 
включаючи торгівлю землею. Ці та пов’язані з ними нові соціально-економічні процеси 
потребували всебічного письмового правового регулювання, а ускладнення на цій основі 
правового життя литовсько-руських земель, – людей, які б володіли відповідними 
правовими знаннями і у разі виникнення суперечок могли надати сторонам, та й суду, 
належну юридичну допомогу [1, с. 161]. 

Тобто відбувається заміна звичаєвого права писаним. Роль останнього почала 
зростати внаслідок впровадження Першого Статуту ВКЛ.  

Нормами цієї величної юридичної пам’ятки визначались права, обов’язки та 
відповідальність адвокатів. Зокрема, їх називали «прокуратори» і вони мали право 
захищати своїх клієнтів у суді. У Статуті ВКЛ 1529 року діяльності адвокатів були 
присвячені артикули 8 і 9 розділу VІ «Про суддів». Зокрема, визначались ті справи, в яких 
могли брати участь адвокати (суперечки за землю, маєтки, справи про спричинення збитків, 
розбійні напади, приниження честі). Окрім того, у ньому встановлювались і певні вимоги 
до особи адвоката. Так, адвокатом міг бути не лише підданий Великого Литовського  
князя, але й чужоземець. Проте, чужоземцю дозволялось захищати клієнта лише у справах 
про приниження честі: «хто б кому честь образив, той може мати прокуратора…хоча б  
і не осілого у великому князівстві». В інших же справах «не може будь-який чужоземець 
прокуратором бути» [2, c. 39].  

Перед тим, як розпочати роботу над справою прокуратор мав довести, що має 
доручення від сторони вести цю справу. Довіритель мав з’явитись до суду і засвідчити 
уповноваженість свого адвоката особисто. У випадку хвороби сторони-довірителя 
повноважність прокуратора підтверджувалася спеціальним доручним листом з печаттю 
довірителя. Факт надання доручного листа міг, за бажанням сторін, бути зафіксований  
в судовій книзі державного суду. Доручний, або «заручний» лист, щоб мати юридичну 
силу, мав бути складеним і оформленим відповідно до певної норми. Підробка доручних 
листів з метою нанесення стороні збитків каралася спаленням.  

Статут ВКЛ 1566 року закріпив існування судового представництва в земських 
судах, визначивши, що сторона та її представник рівні у правах; але тут адвокатура не стала 
професійною, прокуратори обирались самими сторонами для ведення конкретної справи  
з-поміж своїх родичів або знайомих, які користувалися довірою доручителя, отже, обрання 
адвоката було приватною справою сторони. Поступово виникає практика надання 
адвокатських послуг заради гонорару. Адвокатура перетворюється на професійну  
[3, c. 160]. 
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Тому Другий Статут ВКЛ надає нам набагато більше інформації про правовий 
статус адвоката. Зокрема, уточнюється коло справ, в яких може брати участь адвокат: 
підтверджується, що це справи про суперечки за землю, рухому власність, маєтки, 
кримінальні справи про вбивства, приниження честі. Як і у Статуті ВКЛ 1529 року, 
чужоземці могли захищати клієнтів лише у кримінальних справах (артикул 34 розділу ІV). 
Розрізняли адвокатів приватних та державних («тоді суд повинен йому із уряду надати 
прокуратора») (артикул 33 розділу ІV). Другий Статут ВКЛ також повідомляє і про 
соціальний стан адвокатів: ними могли бути як шляхтичі, так і простолюдини (артикул  
35 розділу ІV) [2, c. 39-40].  

За Статутом ВКЛ 1566 року, прокураторами не могли бути люди необачної 
поведінки, особи, які були впіймані на місці злочину, або записані в книгах «злодейских 
поволаний», або платили раніше коли-небудь за «злодейство», або відкуплювались від 
смертної кари. Вони мали бути «не воры, не плуты, не ябетники, не корыстовники».Також 
не мали права займатись адвокатською діяльністю розумово відсталі, неповнолітні  
(до 21 року), єретики та євреї. Сторона могла відмовитись від послуг адвоката або замінити 
його іншим на будь-якій стадії процесу [3, c. 160].  

В ньому деталізовано причини, за яких особа могла скористатись послугами 
адвоката (артикули 32, 33 розділу ІV). Такими причинами, наприклад, визнавалися хвороба, 
невміння кваліфіковано захистити свої права, «інші деякі причини і потреби». Також  
в Другому Статуті ВКЛ зазначається, що деякі привілейовані групи шляхтичів (члени 
Пани-ради, великі магнати) могли засвідчити перед судом передачу адвокату ведення своєї 
справи і без особистої присутності: вони мали право надати листа із власним підписом 
і печаткою. Листи тих із них, хто не вмів писати, мали обов’язково, крім власної печатки, 
містити печатку іншого шляхтича (артикул 32 розділу ІV).  

В артикулі 36 розділу ІV цього документу встановлювалися причини, за яких 
«прокуратор» не міг захищати інтереси свого клієнта під час судового засідання. Така 
причина могла бути лише одна – тяжка хвороба. Причому, адвокат після видужання 
повинен був засвідчити перед судом під присягою про реальність своєї хвороби. Уперше 
 у вітчизняному законодавстві встановлювалася і юридична відповідальність адвокатів. 
В артикулі 35 та 36 розділу ІV зазначалося, що адвокати мають бути покарані за зраду 
своєму клієнту. Так, артикул 36 передбачав смертну кару («горлом має бути караний», 
тобто повішанням) за те, що адвокат скористався печаткою клієнта на користь особи, що 
хотіла спричинити шкоду підзахисному адвоката; артикул 35 встановлював покарання  
у вигляді смертної кари  для простолюдинів-адвокатів за передачу іншій стороні 
документів свого клієнта [2, с. 39–41]. 

Що стосовно шляхтичів-адвокатів, то їх у цьому випадку позбавляли права 
адвокатської практики. Таким чином, бачимо, що становлення та розвиток інституту 
гарантій адвокатської таємниці починає свій відлік ще від часів Другого Статуту ВКЛ  
[4, с. 124–125].  

За перехід до захисту противної сторони після того, як справа розпочалася, адвокату 
врізали язика.  
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У Статуті ВКЛ 1588 р. правовий статус адвоката порівняно з нормами Статуту ВКЛ 
1566 р. деталізується. Уточнюється процедура наділення «прокураторів» правами адвоката 
(адвокат повинен був мати листа, посвідченого вже не однією печаткою свідка, а двома 
печатками шляхтичів) (артикул 56 розділу ІV). В артикулі 57 розділу ІV Статуту 1588 р. 
говориться про право людей «убогих», вдів та сиріт на безкоштовне отримання допомоги 
від держави на захист своїх інтересів(«до того ж, де б хто…через убозтво і нестатки свої 
прокуратора сам собі найняти не міг, як вдови і сироти, і просили б вряд про прокуратора, 
тоді вряд має такому прокуратора задарма надати і наказати за них у суді відповідати…»). 
У тому ж артикулі зазначається, що держава гарантує надання таких послуг: «і ми господар 
обіцяємо прокураторів стороні обвинуваченій надавати». Адвокат не мав права 
відмовитись від захисту такої особи під загрозою заборони займатись адвокатською 
діяльністю. 

У Третьому Статуті ВКЛ зазначаються ще деякі обмеження для здійснення 
адвокатської діяльності за суб’єктним колом. Так, заборонялось виступати у суді в якості 
прокуратора суддям, підсудкам, писарям, а також особам духовного звання (артикул 58 
розділу ІV). У Третьому Статуті ВКЛ також встановлюється кримінальна відповідальність 
за умисні протиправні дії адвоката. Так, тюремним ув’язненням строком на чотири тижні 
буде покараний адвокат, який умисно своїми діями спричинив шкоду своєму підзахисному 
[2, c. 41–42].  

За програну через недбальство справу він сплачував збитки, або також потрапляв  до 
в’язниці . Якщо ж адвокат не міг, з поважних причин прибути на суд, він мав повідомити 
про це всіх учасників процесу: свого клієнта, суддів і противну сторону. Інакше він був 
повинен компенсувати всі збитки, принесені стороні, та підлягав катуванню різками  
біля міського стовпа, після чого його виганяли з міста [3, c. 163].  

Отже, в Статутах ВКЛ встановлюється й деталізується правовий статус адвоката 
(«прокуратора») в Україні. В цих документах закріплюється і розширюється коло справ, які 
могли бути у віданні адвокатів; організовується діяльність приватних та державних 
адвокатів; до адвокатської діяльності залучаються особи з різних соціальних верств 
населення; встановлюється для адвокатів коло заборонених та караних діянь; визначаються 
причини, за яких особа могла скористатись послугами адвоката; закріплюється  
у законодавстві процедура участі «прокуратора» у судових засіданнях; встановлюються 
обмеження на здійснення адвокатської діяльності [2, с. 42]. 

Серед вимог, що висувалися до кандидатів на посаду адвоката, велику роль 
відігравали морально-етичні вимоги.  

Тож є підстави вважати, що з прийняттям Статутів ВКЛ відбулося інституційне 
становлення адвокатури, вона набуває статусу самостійного інституту державно-правової 
системи тогочасного суспільства. 
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Разработанное и последовательно развиваемое А. А. Кириченко, А. С. Тунтулой  

и Ю. А. Ланцедовой инновационное понимание пяти ступеней недопустимости 
ухудшения содержания и/либо объема правового статуса социосубьектов [1, с. 176–179; 
2, с. 14–17; 3, с. 91–94; 4, с. 114–116] представлено указанными авторами в виде 
соответствующей статьи перспективного Конституционного кодекса Украины, а равно 
любого иного государства мира, в такой редакции: 

ХI. «Пять ступеней недопустимости ухудшения содержания и/либо объема 
правового статуса социосубьектов»: 

«Недопустимость при принятии новых правовых актов либо внесения в них 
изменений или дополнений ухудшения содержания и/или объема правового статуса 
социосубьектов строится на признании в государстве и неуклонном соблюдении принципа 
верховенства права и имеет следующие степени защиты: 

1. Первая ступень абсолютной недопустимости ухудшения содержания и/или 
объема тех проявлений правового статуса человека, относящихся к категории 
наивысших социальных ценностей, сущность которой заключается в том, что ни при 
каких, даже других исключительных, обстоятельствах не допускается при принятии 
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правовых актов либо внесении в них изменений или дополнений, в т. ч. и в 
Конституционный кодекс Украины, дополнительное ухудшение содержания и/или объема 
тех проявлений правового статуса человека, которые признаны статей Х Конституционного 
кодекса Украины наивысшими социальными ценностями с установлением 
исчерпывающего перечня исключительных обстоятельств, при наличии которых только  
и возможно такое ухудшение [1, с. 176–177; 2, с. 14–15; 3, с. 91–92; 4, с. 114–115]. 

2. Вторая ступень абсолютной недопустимости ухудшения содержания и/или 
объема правового статуса социосубьектов в сравнении с соответствующими 
правоотношениями согласно правовому акту высшей юридической силы, сущность 
которой заключается в том, что ни при каких, даже исключительных, обстоятельствах не 
допускается при принятии правовых актов либо внесения в них изменений или дополнений 
дальнейшее ухудшение содержания и/или объема правового статуса человека по 
сравнению с соответствующими правоотношениями согласно правовому акту высшей 
юридической силы, то есть определенных их положений и/либо изменений и/или 
дополнений к ним: 

– любого закона в сравнении с соответствующими положениями Конституционного 
кодекса Украины [1, с. 177; 3, с. 92; 4, с. 115]; 

– любого подзаконного правового акта в сравнении с соответствующими 
положениями определенного закона и/или Конституционного кодекса Украины; 

– подзаконного правового акта определенного субъекта властных полномочий  
в сравнении с соответствующими положениями подзаконного правового акта субъекта 
властных полномочий высшего уровня и/либо определенного закона и/или 
Конституционного кодекса Украины [2, с. 15]; 

– любых текущих решений определенного субъекта властных полномочий  
в сравнении с соответствующими положениями подзаконного правового акта, принятого 
этим же субъектом властных полномочий, и/или подзаконного правового акта субъекта 
властных полномочий высшего уровня и/либо определенного закона и/или 
Конституционного кодекса Украины [1, с. 177; 2, с. 16; 3, с. 92]. 

Дача согласия на обязательность для Украины определенных положений 
международного правового акта, противоречащих соответствующим положениям 
Конституционного кодекса Украины, осуществляется парламентом только одновременно  
с процедурой внесения таких изменений и/или дополнений в Конституционный кодекса 
Украины, которые уже в полной мере согласуются с положениями международного 
правового акта и вместе с этим не сужают по сравнению с предыдущей редакцией 
Конституционного кодекса Украины содержание и/или объем правового статуса 
соответствующих социосубьектов [1, с. 177–178; 3, с. 92–93]. 

Невыполнение или ненадлежащее выполнение либо выполнение не в полном объеме 
указанных требований не распространяет на украинских социосубьектов действие 
ратифицированных парламентом соответствующих положений Международного правового 
акта [1, с. 178; 3, с. 93]. 

3. Третья ступень относительной недопустимости при обычных 
обстоятельствах ухудшения содержания и/или объема правового статуса 
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социосубьектов, сущность реализации которого заключается в том, что при отсутствии 
должным образом обоснованных исключительных обстоятельств не допускается при 
принятии правовых актов либо внесении в них изменений и/или дополнений ухудшение 
содержания и/или объема правового статуса физических и/или юридических лиц, 
государства и/или межгосударственных образований. 

4. Четвертая ступень допустимости только исключительного и только 
временного ухудшения содержания и/или объема проявлений правового статуса 
социосубьектов, не относящихся к категории высших социальных ценностей, 
сущность которого заключается в том, что в случае обоснования парламентом наличия 
надлежащих исключительных обстоятельств допускается при принятии правовых актов 
либо внесении в них изменений или дополнений, в т. ч. в Конституционный кодекс 
Украины, ухудшение содержания и/или объема правового статуса физических и/или 
юридических лиц и/либо государства и/или межгосударственного образования  
с обязательным указанием на временность такого ухудшения и на его обязательное 
ослабление или вообще прекращение действия по мере соответствующего ослабления или 
прекращения действия указанных исключительных обстоятельств [1, с. 178; 2, с. 16;  
3, с. 93; 4, с. 115]. 

В случае своевременного невнесения изменений в правовой акт или в ранее 
внесенных в него изменений и/или дополнений, в т. ч. в Конституционный кодекс 
Украины, которые соответствующим образом ослабляют или прекращают действие такого 
ухудшения, все социосубьекты должны применять первичную редакцию правового 
регулирования соответствующих правоотношений, а Генеральная прокуратура Украины 
обязана безотлагательно по своей инициативе и/или иных социосубьектов обосновать 
фактическое отсутствие ослабления или прекращения действия соответствующих 
исключительных обстоятельств либо отменить соответствующее положение правового акта 
или изменений и/либо дополнений к нему, в т. ч. в Конституционный кодекс Украины, что 
только исключительно и только временно ухудшало при наличии определенных 
исключительных обстоятельств содержание и/или объем правового статуса тех или иных 
социосубьектов [1, с. 178-179; 2, с. 16-17; 3, с. 93-94; 4, с. 115-116]. 

5. Пятая ступень абсолютной недопустимости обратного действия ухудшения 
содержания и/или объема правового статуса социосубьектов, сущность реализации 
которого заключается в том, что даже в случае обоснования наличия надлежащих 
исключительных обстоятельств и необходимости вследствие этого временного ухудшения 
содержания и/или объема правового статуса физических и/или юридических лиц и/либо 
государства и/или межгосударственного образования при принятии правовых актов либо 
внесении в них изменений и/или дополнений, в т. ч. в Конституционный кодекс Украины, 
запрещается, т. ч. и при наличии этих или любых иных исключительных обстоятельств, 
обратное действие таких ухудшающих содержание и/или объем правового статуса 
определенных социосубьектов правовых актов либо внесенных в них изменений и/или 
дополнений, в т. ч. и в Конституционный кодекс Украины, то есть распространение их 
действия на соответствующие уже начатые и продолжающиеся между этими 
социосубьектами правоотношения [1, с. 179; 4, с. 116]. 
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Такое незаконное распространение действия этих норм правовых актов не влечет за 
собой никаких юридических последствий и должны быть применены нормы правового акта 
либо изменений или дополнений к нему, в т. ч. в Конституционный кодекс Украины, 
существовавшие на момент начала соответствующих правоотношений между этими 
социосубъектами, а прокуратура по собственной инициативе или иных лиц должна 
возбудить в отношении лиц, виновных в незаконном распространении, судопроизводство  
с привлечением их к соответствующему виду, характеру и степени строгости юридической 
ответственности» [1, с. 179; 2, с. 17; 3, с. 94; 4, с. 116]. 
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Запровадження iнституту приватногo виконавця в Українi є мoдернiзацiєю 
викoнавчої служби. Такий крок вiдпoвiдає вимoгам сучасностi та пoвинен пoзитивно 
вплинути на рoзвантаження державнoї викoнавчої служби. Це надасть змoгу ствoрити 
ефективну систему oрганів, що здійснюють примусoве викoнання рішень. У стягувача  
буде вибір, куди саме пoдавати документ для примусoвого викoнання: до державнoго  
або приватного викoнавця. 

Рoзбудова системи має вiдбуватися у плoщині кoнкуренції. Саме кoнкуренцiя 
приватних та державних викoнавцiв  покаже життєздатність цiєї ідеї. Для цьoго повиннi 
бути забезпечені рівні умoви. Щoб задовольнити чесну кoнкуренцiю, правила i механізми 
допуску дo прoфесiї, мають бути прoзорими i зрoзумілими. 

Якщo з дoпуском до прoфесiї державногo виконавця все зрозумiлo, кандидат на 
пoсаду проходить прoцедуру загальну  для всiх державних службoвцiв, то осoба яка  
бажає займатися діяльнiстю приватнoго виконавця, стає суб’єктoм незалежної  
прoфесійної дiяльнoсті, уповнoваженою державою здiйснювати дiяльність iз примусoвого 
викoнання рішень та стикається з декiлькома етапами якi потрiбно пройти та несе  
певні фiнансoві ризики. 

Закон України «Про органи та осiб, які здiйснюють примусове виконання судових 
рішень і рiшень інших органiв» висуває достатньo суворi вимoги до приватнoго викoнавця. 

Виходячи з Закону, приватним виконавцем може бути громадянин України, який 
досяг 25 рокiв, має вищу юридичну освіту не нижче другого рiвня, володiє державною 
мовою, має стаж роботи у галузi права пiсля отримання вiдповідного диплома не менше 
двох рокiв та склав кваліфікаційний іспит. 

Такoж, особа яка планує пoпасти в цю професiю до пoдання заяви прo допуск до 
складення кваліфiкаційного iспиту зобoв’язана пройти навчання i стажування приватнoго 
виконавця.  

На плечi особи, яка бажає працювати приватним виконавцем пoкладається 
організацiя oфiсу до якого Законом України «Про органи та осiб, які здiйснюють примусове 
виконання судових рiшень і рішень інших органiв» а також «Полoженням про офіс 
приватного виконавця» передбачені певні вимoги. Це не може бути будь-яке примiщення. 

Офiс повинен знахoдитись в межах викoнавчого округу, на територiї якого 
приватний виконавець здiйснює дiяльність та мати пoштову адресу. Офiс приватногo 
виконавця пoвинен забезпечувати належнi умoви для здiйснення дiяльності приватного 
виконавця, прийому відвiдувачів, зберiгання, у тому числі у сейфi, документiв, печатoк, 
штампiв, товарнo-матерiальних цiнностей та архіву приватного виконавця, збереження 
прoфесiйної таємницi та бути захищеним від несанкціонованого прoникнення. Захист від 
несанкцiонованогo прoникнення забезпечується шляхом встановлення в офісі охоронної 
сигналiзації або укладення договору охорони офiса.  

Інфoрмацiя про офiс приватногo виконавця вноситься до Єдиногo реєстру приватних 
викoнавцiв України. 

Приватні виконавці, як суб’єкти незалежної прoфесiйної діяльностi, також, мають 
власним коштoм забезпечувати себе матерiально-технічними засoбами та  оплату роботи 
реєстрiв, вести бухгалтерську звiтність. 
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Окреме питання – це страхування вiдповідальності приватного виконавця. Це  
є новим видом страхування, який запроваджений Законом України «Про органи та осіб,  
які здійснюють примусове виконання судових рiшень i рішень інших органів».  
Приватний виконавець зобов’язаний дo початку здiйснення діяльностi застрахувати свою 
цивiльно-правову відповiдальність перед третiми особами.  

Прoтягом перших трьoх років зайняття діяльністю приватногo виконавця 
мінімальний рoзмір страхової суми за договором страхування цивiльно-правової 
відповiдальності приватнoго викoнавця не може бути меншим загальної суми стягнення за 
викoнавчими документами, щo перебувають на викoнаннi у приватного виконавця 
протягом рoку, але не менше 1 тисячі мінімальних розмірів зарoбiтної плати станом на 
початoк вiдповідного календарнoго року. 

Приватний викoнавець не має права здійснювати викoнавчі дії, якщo сума стягнення 
за виконавчим документом з урахуванням сум за виконавчими дoкументами, що вже 
перебувають у ньoго на виконанні, перевищує мінімальний рoзмір страхової суми за 
дoговором страхування цивільно-правoвої відповідальності приватного виконавця.  
У такoму разі приватний викoнавець зобов’язаний укласти догoвір страхування на належну 
страхoву суму. 

Можна зазначити, що вимоги до страхування відповідальності приватногo 
виконавця дoсить суворі порівнянo з іншими видами страхування прoфесійної 
відпoвідальності (нoтаріусів, арбітражних керуючих). 

Такoж, приватний виконавець, як суб’єкт незалежнoї прoфесійної діяльності 
повинен сплачувати податки. 

Відповіднo до чинногo законодавства, приватний виконавець, як суб’єкт незалежної 
професійнoї діяльності, повинен у строк 10 календарних днів після державної реєстрації 
незалежнoї професійнoї діяльності у відповідному уповноваженому oргані подати oсобисто 
або через уповноважену oсобу до контрoлюючого органу за місцем свoго постійного 
проживання відповідні документи для реєстрації, та сплачувати ЄСВ – 22%, ПДФО  
у розмірі 18%, військовий збір 1,5% та 2% до Асоціації приватних виконавців України. 

Джерела фінансування діяльності державної виконавчої служби та приватного 
виконавця різні. Якщo органи державної виконавчої служби фінансуються за рахунoк 
державного бюджету, то джерелo фінансування приватногo виконавця є oтриманий 
відсоток зі стягнутих коштів та іноді додаткове фінансування за угодою зі стягувачем. 

Приватний виконавець стягує з бoржника, окрім суми бoргу зазначеногo  
у виконавчому документі також ще 10% від суми боргу. Цей платіж називається основною 
винагoродою приватногo виконавця, та саме за рахунoк цих коштів приватний виконавець 
прoвадить власну діяльність. Із вказаних кoштів приватному виконавцю неoбхідно 
утримувати свій oфіс, платити заробітну плату помічнику, сплачувати послуги охорони, 
страховку, пoдатки, оплачувати рoботу реєстрів та багатo інших платежів. 

І якщо, наприклад, адвокат гарантовано отримує кошти за подачу позовної заяви або 
за участь в судoвому засіданні незалежно від кінцевого результату, то приватний 
виконавець oтримує дохід лише у разі стягнення кoштів. У разі встановлення відсутності  
у бoржника майна або коштів на які згідно із закoном неможливо звернути стягнення, 
приватний викoнавець нічого не отримує та не зможе компенсувати свої витрати. 
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Рoзділом 2 статті 5 Закону України «Про виконавче провадження» визначено 
перелік категорій справ які не має права вести приватний викoнавець. Це, наприклад,  
всі рішення, за якими стягувачами є держава або державні oргани, рішень прo кoнфіскацію 
майна, рішень адміністративних судів та рішень Європейського суду з прав людини та 
інші, а також, прoтягом першого року зайняття діяльністю приватного виконавця, 
приватний виконавець не може здійснювати примусове виконання рішень за якими сума 
стягнення становить двадцять та більше мільйонів гривень або еквівалентну суму  
в інoземній валюті. 

Чому відбувається звуження поля діяльнoсті приватного виконавця, а саме забoрону 
вести справи певних категoрій, питання відкрите. 

Розглядаючи шляхи рівнoго дoступу до прoфесії державного та приватного 
виконавця ми можемо пoбачити який складний шлях треба пройти особі яка має на меті 
працювати приватним виконавцем, з якими труднощами їй треба зіткнутися особливо  
на початку своєї діяльності. 

Згідно даних Єдиного реєстру приватних виконавців України на території 
Миколаївської області діють чотири приватних виконавців, троє з яких зареєстрували свою 
діяльність у 2017 році, а один у 2019 році. Чому бажаючих займатися цією діяльністю так 
небагато? Можливо відповідь полягає в складності порядку доступу до професії 
приватного виконавця, в необхідності мати чималу суму для початку своєї діяльності,  
в певних фінансових ризиках, які супроводжують діяльність приватного виконавця,  
у відсутності державних програм, які б підтримували осіб уповноважених саме державою 
здійснювати діяльність із примусового виконання рішень. 

Звичайно, Україна повинна йти своїм шляхом, розвиваючи свою власну, створену 
нещодавно, змішану систему виконання примусового виконання рішень. Тим більш,  
що вдалі приклади створення змішаної системи вже є і вони діють, наприклад у Румунії  
та Грузії. 

Зараз нова змішана система виконання рішень, яка почала діяти в Україні  
з 2017 року знаходиться на етапі формування. За допомогою державної підтримки 
приватних виконавців які тільки розпочали свою діяльність та вдосконалення 
законодавства у цій сфері зможе розвиватися та ефективно працювати.  
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Піратство відноситься до однієї з найдавніших загроз життєво важливим інтересам 
держав, які представляють в даний час реальну небезпеку для мореплавання і, в першу 
чергу, права кожної людини на життя, на свободу і особисту недоторканність. У зв'язку  
з тим, що дане соціальне явище має глобальний характер, необхідним є його вивчення  
в напрямку вироблення відповідних більш ефективних методів боротьби з ним, як 
правових, так і організаційних, що відповідають сучасним реаліям. Різні аспекти 
виникнення та розвитку піратства на морі досліджувалися фахівцями в галузі  
міжнародного права, міжнародного морського права (В. Бородулін, К. Величко, Н. Ісанін, 
В. Міхєєв, Л. Оппенгейм, Ф. Паркінсон і ін.). 

Протягом тисячоліть було визнано, що знищити піратство, незважаючи на зусилля 
урядів багатьох країн, вкрай важко. У 1856 році європейські держави на Паризькому 
конгресі підписали договір, що забороняє каперство, тобто піратський промисел приватних 
судновласників, які купили у держави так званий каперський патент, який дозволяв 
захоплювати і знищувати ворожі кораблі, а також нейтральні кораблі, що перевозить 
вантаж для противника [1, с. 65]. Протягом декількох десятиліть XX ст. питання боротьби  
з піратством неодноразово піднімалися в міжнародній практиці і доктрині міжнародного 
права для того, щоб привернути увагу світової громадськості до різних інцидентів 
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і подій. У ХХ ст. відбулося відродження піратства, що зажадало закріплення 
відповідальності за його вчинення в міжнародно – правовому документах і подальшої 
імплементації цих норм в національне законодавство держав. Так, світовою спільнотою 
були вироблені міжнародно – правові механізми боротьби з піратством. Першим правовим 
документом, в якому піратство розглядається в як злочинного діяння, є Женевська 
конвенція ООН про відкрите море, 1958 р. ній вказується на необхідність всіх держав 
співпрацювати «В припиненні піратства у відкритому морі або будь-якому іншому місці» 
[2, с. 84], перераховуються його види, дається визначення поняття «піратське судно»  
і багато іншого. Пізніше ці положення практично повністю були відтворені в Конвенції 
ООН з морського права 1982 р. (ст. 101), відповідно з якої піратством є така дія як: будь-
який неправомірний акт насильства, затримання або будь-який грабіж, який чинять  
з особистими цілями екіпажем чи пасажирами будь-якого приватновласницького судна 
літального апарату; у відкритому морі проти іншого судна або літального апарата або 
проти осіб або майна, які перебувають на їх борту; будь-який акт добровільної участі  
у використанні будь-якого судна або літального апарату, досконалий зі знанням обставин,  
в силу яких судно або літальний апарат є піратським судном або літальним апаратом.  
У конвенції 1958 і 1982 років передбачають ситуацію, коли військовий корабель або судно, 
уповноважена на припинення акту піратства, знаходяться в місці його вчинення, можуть 
переслідувати, зупинити, затримати, а в разі, якщо виявляється опір з боку піратів, 
захопити їх судно, затримати його і заарештувати присутніх на ньому осіб для прийняття 
щодо них подальших заходів. 

Міжнародна морська організація (далі – ІМО) передбачає два основні види захисту 
від піратства. Це невійськові служби безпеки і приватні збройні служби охорони судів. 
Використання невійськових служб безпеки є предметом розгляду для окремих 
судновласників, компаній і суднових операторів. Вони забезпечують консультування  
з питань безпеки і розгляд питань щодо вдосконалення наглядових постів на захисних 
спорудах. Залучення приватних збройних служб охорони судів на борт торговельних  
і риболовних суден – питання держави прапора, він узгоджується з судновласниками, 
операторами і компаніями, з метою домогтися ясності національної політики щодо 
перевезення особового збройного складу. Виходячи з положень нормативно-правових 
актів, прийнятих міжнародними правозахисними організаціями, приходимо до висновку, 
що боротьба з піратством переслідує дві мети: захист членів екіпажу і охорона вантажу, що 
перевозиться на судні. Заклик ІМО до координації зусиль щодо запобігання та припинення 
піратства в даний час, по суті, є декларативними. 

Отже, в цілому міжнародно-правове регулювання в сфері боротьби з актами 
піратства, що здійснюються на море, може бути ефективним лише в тому випадку, якщо 
воно буде ґрунтуватися на аналізі конкретних причин, що породжують такі злочини, умов  
і факторів, що їм сприяють, а також більш повно враховувати специфіку цієї боротьби. 
Існує потреба в подальшому розвитку правових заходів на державному рівні, сприяють 
запобіганню і своєчасного припинення таких злочинів. Необхідне підвищення міжнародно-
правової відповідальності держав за стан боротьби з актами піратства та іншими актами 
збройного пограбування іноземних судів, що здійснюються їх громадянами, в морських 
водах, прилеглих до узбережжя цих держав. 
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Найважливішою складовою проблеми становлення інформаційного права є задача 

визначення методу правового регулювання інформаційного права. Дане питання стало 
предметом дослідження таких відомих науковців, як: Р. Калюжний, М. Гуцалюк,  
В. Цимбалюк та ін. В працях цих науковців було розпочато вирішення проблеми методу 
правового регулювання інформаційного права; в результаті досить серйозного аналізу 
інформаційного законодавства України, був зроблений наголос про комплексний характер 
застосування в інформаційному праві методів провідних галузей права. 

Особливості місця інформаційного права в системі права України визначають 
специфіку методів інформаційного права. Так, інформаційне право є комплексною галуззю 
права і одночасно міжгалузевою юридичною наукою, яка знаходиться в тісному контакті  
і взаємодії з іншими галузями права [1]. 

Під змістом методів правового регулювання інформаційного права розуміємо те, 
яким чином або в який спосіб вирішуються задачі регулювання суспільних відносин  
в інформаційній сфері [2]. Виділяють два підходи до значення методів правового 
регулювання. 

Перший підхід пов'язаний з тим, що наявність специфічного методу правового 
регулювання розглядається як одна з найважливіших засад для виділення окремої галузі 
права, тобто метод правового регулювання є однією з основ класифікації галузей права 
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(будь-яка галузь права повинна мати свій специфічний метод правового регулювання). 
Діалектика формування галузі права свідчить про те, що спочатку в правосвідомості 
відбувається процес формування предмета правового регулювання на основі появи нових 
видів суспільних відносин і підвищення значимості їх результатів для суспільного життя,  
а вже потім формуються методи правового регулювання [3]. 

Другій підхід базується на визнанні того, що в усіх галузях права правове 
регулювання здійснюється загальними методами, які властиві самій суті права. Мова йде 
про початкові історичні методи, що виникли в процесі утворення перших галузей права. 
Саме тому сучасні галузі права відрізняються одна від одної лише конкретним набором 
переважаючих методів правового регулювання [3]. 

Зазначимо, що метод правового регулювання сам по собі має одночасно 
суб'єктивний і об'єктивний характер. Об'єктивний характер методу правового 
регулювання обумовлений, насамперед, тим, що він визначається предметом правового 
регулювання, тобто об'єктивно існуючою множиною конкретних суспільних відносин. 
Суб'єктивний характер методу правового регулювання, в свою чергу, обумовлюється тим, 
що його вибір для конкретної галузі права залежить від змісту правосвідомості, а його 
відображення в конкретних нормах права залежить від волевиявлення законодавця. 

З урахуванням сучасного стану розвитку правової системи України та формування 
нових галузей права можна дати наступне визначення системи методів окремої галузі  
права – це метод або набір методів, які є переважаючими та/або специфічними при 
визначенні того, якими прийомами, способами, засобами впливає право на суспільні 
відносини у конкретній сфері суспільного життя [4]. 

З даного визначення випливає те, що методи правового регулювання можуть бути 
поділені на: 

– загальні, котрі використовуються в переважній більшості галузей права. До 
загальних методів правового регулювання інформаційного права, як комплексної галузі 
права, варто віднести методи, що широко використовуються і в інших галузях права – це 
диспозитивний та імперативний методи. Перший з цих методів є характерним для сфери 
приватного права. Другий – є характерним для сфери публічного права; 

– міжгалузеві, що використовуються в частині галузей права; 
– індивідуальні (специфічні), що використовуються тільки в конкретній галузі права [4]. 
Отже, сучасні процеси соціального розвитку призводять до того, що зміст 

конкретних суспільних відносин, які вимагають правового врегулювання, та розвиток 
правосвідомості можуть змінюватися, а в деяких аспектах навіть кардинально. Як наслідок, 
методи правового регулювання конкретної галузі права, особливо такій, що знаходиться в 
стані формування (інформаційне право) перебувають в діалектичному розвитку, в стані 
змін, що торкаються як їх складу, так й змісту. З врахуванням цього, процес дослідження 
проблематики методів інформаційного права повинен носити постійний характер. 
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Співвідношення та розмежування права і закону – дана проблема завжди була  

в центрі уваги юридичної науки і практики, праворозуміння і правознавства. Вона існувала 
практично завжди, з найдавніших часів, як з'явилося право. Була розглянута як  
у національному так і міжнародному праві. 

За визначенням К. Маркса і Ф. Енгельса, в якому право розглядається як воля, 
зведена в закон, даний термін вжито у широкому сенсі, що включає в себе як нормативний 
акт, так і судовий прецедент або ж санкціонований звичай. Зведення волі у закон – означає 
наділення її загальнообов’язковим значенням, юридичною силою, забезпечення захистом  
з боку держави.[1, c. 688]. 

У сьогоденній юриспруденції під правом ми розуміємо особливий, незалежний від 
волі законодавця соціальний феномен із своїми особливостями, об'єктивними 
властивостями і регулятивним принципом, закон, в свою чергу виступає як вся сукупність 
офіційно-владних установлень, загальнообов'язкових актів і норм, що наділені законною 
силою. 
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Варто навести відому формулу: «Право створюється суспільством, а закон – 
державою» яка, на нашу думку, найбільш вдало показує розмежування права і закону. 

Намагаючись розмежувати право і закон, науковці нерідко звертаються до таких 
філософських категорій як мораль, справедливість, добро, гуманізм, зло і т. д. З цього 
аспекту випливає, що держава в особі законодавця може перетворити на право будь-яку 
соціальну норму, що розглядається як справедлива з точки зору пануючої моралі. 

Проте, з іншого боку, на думку багатьох правознавців, спроби визначити право як 
справедливість не можуть бути визнані цілком вдалими. Це зумовлено тим, що таке 
поняття як «справедливість» – це абстракція, та в процесі його втілення і використання 
кожен інтерпретує його з власної точки зору і вкладає свій зміст. В свою чергу, право  
є загальним масштабом поведінки. Воно однакове для всіх і в своєму розумінні не допускає 
неоднозначної інтерпретації. 

Доцільно сказати, що було б неправильним протиставляти право і закон одне 
одному, вважаючи, що юридичні норми можуть існувати без вираження їх у законі та 
інших нормативно – правових актах, говорити про їх несумісність або про те, що право 
взагалі незалежно від держави. Право завжди має форму вираження: основною з цих форм 
є закон. 

Тож коли закон набуває своєї соціальної цінності? На нашу думку, тоді, коли він 
відповідає праву, адже як було зазначено вище – право і закон – не одне й те саме. До того 
ж закон може бути двох видів: правовий і неправовий. Правовий закон – це нормативно-
правовий акт, що створений на основі непохитних принципів, таких як: верховенство 
права, який бере за мету своїм регулюванням забезпечити розвиток людини, 
громадянського суспільства і держави в правових межах; як право, що набуло офіційного, 
формального вираження, конкретизації і забезпечення, тобто набуло легалізованої сили 
через суспільне визнання [2, с. 520]. Закон, в свою чергу, може бути і неправовим. Це 
відбувається в тому випадку, коли змістом його закріплює і дозволяє свавілля державної 
влади. Дані закони можна визначити як формальне право, тобто право з точки зору форми, 
але ж не змісту. 

Закон може виступати як знаряддям реалізації права, так і суперечити праву, бути 
повністю або частково формою офіційного визнання, нормативної конкретизації і захисту 
як права, так і неправових вимог, дозволів чи заборон. Недаремно Гегель зазначав, що 
законодавство може спотворити зміст права: «те, що є закон, може бути відмінним від того, 
що є право в собі» 

Варто звернути увагу на приклади неправових законів. Зокрема, у фашистській 
Німеччині на підставі законів відбувалося переслідування осіб з політичних, расових  
і релігійних мотивів (за законом «Про захист німецької крові та німецької честі» від  
15 вересня 1935 р.). З цього приводу на Нюрнберзькому процесі сторона захисту 
обвинувачених заявляла, що вони не мають відповідати за це, тому що офіцери німецької 
армії виконували «накази» і безпосередньо закони своєї держави, тож діяли законно. 
Трибунал вважав, що «вони виконували свавілля». Обвинувачі не заперечували того, що 
підсудні не порушували юридичних актів своєї держави, однак самі акти були 
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антиправовими і негуманними, адже йшли наперекір природним правам людини, народів, 
людства – насамперед, правам на життя, мир, свободу. Тож, неправовим названо закон 
через те, що його зміст суперечить природним правам людини. 

Так, Н. В. Конєва стверджує те, що у антиправововому законі право взагалі не 
втілюється. Цей закон всього лиш виступає формою узаконеного свавілля. До неправових 
варто віднести й ті закони, юридична сила яких призводить до результатів протилежних 
тим, на які розраховував законодавець, а також ті підзаконні нормативно-правові акти,  
які мають за своїм змістом відповідати положенням закону, а насправді суперечать йому.  

Існують і такі неправові за своєю сутністю закони або їх окремі норми, що прямо не 
пов’язані зі свавіллям державної влади, та все ж таки суттєво суперечать принципу 
справедливості і не відповідають потребам суспільного розвитку. Через те вони мають бути 
визнані неефективними і шкідливими для держави і суспільства [3, с. 142].  

Безпосередньо природні права людини є центральним аспектом визнання закону 
правовим, що детермінують можливість його реалізації в дусі забезпечення основних прав і 
свобод людини та громадянина. 

Отже, при розмежуванні права і закону стає очевидною регулятивна роль саме 
права, яке закон повинен виражати адекватно. Закон, який суперечить праву, не має бути 
джерелом правового регулювання, а використання державою для регулювання суспільних 
відносин неправових законів перебуває у прямому протиріччі з його правоохоронною 
функцією» [4, с. 8].  

Конституція є гарантом якості будь-якого нормативного акту, мірою врахування  
в ньому інтересів людини й суспільства. Конституція уособлює в собі прийнятні для 
відповідної країни уявлення про права людини, справедливість, рівність, свободу, механізм 
управління і здійснення державної влади. Конституція – Основний Закон, що зумовлений 
конкретним етапом розвитку країни, відповідає рівню політичної, правової і загальної 
обізнаності і культури суспільства, затверджує його ідеали й цінності. 

Г. І. Дутка вказує, що тільки конституція, втілюючи в собі фундаментальні людські 
цінності, завжди є правовою за змістом. Усі «неправові закони» є неконституційними  
[5, с. 11–16].  

Питання щодо даної проблеми на сьогоднішній день є відкритим, що зумовлено 
плюралізмом поглядів, теорій і ідей про грані співвідношення права і закону. 

На нашу думку, важливість співвідношення права і закону зумовлено необхідністю 
співвідносити право і закон в процесі діяльності держави, а саме: правотворчої, 
правозастосовчої та правоохоронної, адже не всі закони, що створюються державою, 
наділені правовим змістом, а іноді безпосередньо суперечать йому. 

Наразі необхідний чіткий критерій, відповідно до якого була би можливість 
визначати закон як правовий або ж антиправовий. В іншому випадку чітко не окреслені ті 
межі, коли закон втрачає характеристики правового і стає неправовим чи узаконює 
свавілля. Таким чином, співвідношення і розмежування права і закону є складним, 
суперечливим процесом, який цілковито відповідає складності реальних суспільних 
відносин. 
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Завданням державної виконавчої служби є своєчасне, повне та неупереджене 

виконання рішень судів та інших органів, передбачених законом. Своєчасність у цьому 
сенсі означає виконання рішення у встановлені законом терміни. Повнота виконання 
рішень не дозволяє працівникові державної виконавчої служби виправити рішення суду або 
іншого компетентного органу про розмір стягнення (зменшення або збільшення), 
розширення або звуження методу та процедури, передбачених виконавчим органом 
документа, або надання державному виконавцю правової оцінки виконаного рішення. 
Безсторонність слід розглядати як абсолютну чесність державних службовців у цій 
надмірно скрупульозній та болючій процедурі. 

Правовою основою державної виконавчої служби є Конституція України, Закон 
України «Про виконавче провадження», інші закони та нормативні акти, зокрема 
Інструкція про виконавчі дії, вжиті для їх здійснення. що нормативно-правові акти,  
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в преамбулі чи тексті яких не зазначається, що останні були прийняті на виконання 
Конституції України та «Про виконавче провадження», не можуть бути підставою для 
здійснення державним виконавцем виконавчих дій. 

Правовий статус державного виконавця визначається Законом України «Про 
виконавче провадження». Виконавче провадження – це завершальна стадія судового 
провадження, на якій державний виконавець здійснює заходи щодо виконання рішень  
у порядку та порядку, визначених цим рішенням [1, c. 56]. 

Перелік обов'язків та повноважень для нього визначений Законом України «Про 
виконавче провадження». 

Таким чином, правова природа повноважень державного виконавця покладає на 
нього обов'язок розпоряджатися майном боржника, але через дефект волі не виконує його. 

Таким чином, державний виконавець своїми діями щодо розпорядження майном 
створює правові наслідки для боржника. У той же час положення Конституції щодо 
недоторканності прав власності є незаперечними, але, як бачимо, будь-яке право породжує 
певний обов'язок. 

Незважаючи на те, що державний виконавець є «виконавцем» (у прямому сенсі 
цього слова) волі суду чи іншого органу, уповноваженого приймати рішення (посадової 
особи), у суспільстві недостатньо розуміння правової природи повноваження державного 
виконавця. Водночас слід зазначити, що будь-яке рішення органів влади без подальшого 
виконання втрачає свою суть, оскільки для відновлення порушеного права – не завжди 
достатньо отримати захист юрисдикцій у формі рішення органів влади. Це ще потрібно 
впровадити. Зрештою, невиконання рішень, прийнятих судами від імені держави, підриває 
авторитет цієї держави. Це також свідчить про важливість участі державного виконавця  
в процесі створення демократичної правової держави [3, c. 47]. 

Як показує практика, робота державного виконавця досить клопітка та 
відповідальна. Особа, яка претендує на таку посаду, повинна мати знання не лише в галузі 
юриспруденції. Постійна робота з людьми (стягувачами боржників) різного темпераменту 
вимагає базових знань з психології, етики тощо. 

Діяльність державної виконавчої служби з питань виконання судових рішень та 
інших органів (посадових осіб) свідчить про те, що, незважаючи на значні зусилля, 
докладені Міністерством юстиції України за час існування державної виконавчої служби, 
сьогодні існує низка проблемних питань, які потребують для вирішення. Однак їх 
вирішення також залежить від нас самих, нашої правосвідомості, здатності правильно 
сприймати і реагувати на негативні для нас реалії. 

Тому, оцінюючи роль державного виконавця в сучасному, більш законному – 
порівняно з попередніми роками, суспільство через призму виконання рішень слід 
зазначити, що рішення суду вже гарантує здійснення прав сторін, визнаних суд. гарантії 
покладаються на державного виконавця при примусовому виконанні таких рішень [2, c. 11]. 
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Міжнародні організації – порівняно «молодий» суб’єкт міжнародних відносин. 
Далеко не всі з них відзначили столітні ювілеї. Процес створення і розвитку міжнародних 
організацій привів до створення широкої, розгалуженої системи суб’єктів, діяльність яких 
взаємно перетинається, яка має свою логіку розвитку і одночасно відображає 
суперечливість і взаємозалежність міжнародних відносин. 

Цікаво відзначити, що «знання» про міжнародні організації з’явилося задовго до їх 
впровадження в міжнародні відносини. Мрії про таку форму організації людського 
суспільства можна виявити в працях багатьох вчених і політиків минулого.  

У Середньовіччя і період Нового часу було складено близько 30 проектів створення 
міжнародних організацій, спрямованих на забезпечення міжнародної безпеки, а на початку 
двадцятого століття з’явилося більше 80 таких проектів [1, с. 34–36]. 

Одним із перших, хто запропонував створити міжнародну організацію під назвою 
«Союз людства», був римський письменник, державний діяч і оратор Марк Туллій Цицерон 
(106–43 роки до нашої ери). На його думку, основною метою даного союзу стала  
б боротьба за мир і запобігання війни. 

У Стародавній Греції в VI столітті до нашої ери з’явилися перші постійні 
міжнародні об’єднання. Вони створювалися у вигляді спілок міст і громад (наприклад, 
Лакедемонська і Делоська симмахії), а також як релігійно-політичні союзи між племенами 
 і містами (наприклад, Дельфійсько-Фермопільська амфіктіонія). Подібні об’єднання були 
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прообразами майбутніх міжнародних організацій. Ф. Ф. Мартенс в своїй роботі «Сучасне 
міжнародне право цивілізованих народів» писав, що «хоча ці союзи і були викликані 
релігійними цілями, але поширювали свою діяльність і на загальні зносини між грецькими 
державами: подібно іншим соціальним чинникам, вони зближували народи і пом’якшували 
їх замкненість» [2, с. 123]. 

Науково-технічний прогрес призвів до того, що інтеграційні процеси проникли  
в економіку всіх розвинених країн Європи і викликали всебічний зв’язок і взаємо-
залежність націй одна від одної. Необхідність примирення цих двох протилежних 
тенденцій – бажання розвиватися в рамках суверенної держави і неможливість робити  
це без широкого співробітництва з іншими незалежними державами – і привела до появи 
такої форми міждержавних взаємозв’язків, як міжнародні міжурядові організації. Останні,  
в свою чергу, еволюціонували до дистанціювання від національних держав та до 
оформлення статусу самостійних суб’єктів міжнародного права. 

Фахівці в галузі міжнародних відносин виділяють три етапи розвитку міжнародних 
організацій. Перший – друга половина XIX століття – початок XX століття. Це був час 
бурхливого розвитку науки і техніки, який викликав появу перших міжнародних 
організацій.  

Питання про виникнення першої міжнародної організації дотепер залишається 
спірним, найчастіше такою називають Центральну комісію судноплавства по Рейну, що 
виникла в 1815 році. Вона засновувалася особливими статтями Заключного генерального 
акту Віденського конгресу, який був підписаний 9 липня 1815 року. Дані статті наказували 
встановлення міжнародних правил судноплавства та стягнення мита по річках Рейн, 
Мозель, Маас і Шельда, які служили кордоном держав або ж протікали через володіння 
кількох держав. 

Пізніше розпочали діяльнсть: Міжнародний союз для вимірювання землі (1864 р.), 
Всесвітній телеграфний союз (1865 р.), Всесвітній поштовий союз (1874 р.), Міжнародне 
бюро мір і ваг (1 875 р.), Міжнародний союз для захисту літературної і художньої власності 
(1886 р.), Міжнародний союз залізничних товарних сполучень (1890 р.). Всі зазначені 
організації мали свої постійні органи, незмінних членів, а також штаб-квартири. Їх 
повноваження обмежувалися лише обговоренням спеціалізованих проблем. 

З середини XIX століття і до початку Першої світової війни кількість міжнародних 
організацій збільшилася, основну реєстрацію таких організацій вів Союз міжнародних 
асоціацій, заснований в Брюсселі в 1909 році. Він координував діяльність міжнародних 
організацій і збирав інформацію з загальних питань їх діяльності. 

Другий період розвитку міжнародних організацій – 20-і роки XX століття – початок 
Другої світової війни. Перша світова війна загальмувала розвиток міжнародних організацій 
і призвела до розпуску багатьох з них. У той же час усвідомлення згубності світових воєн 
для розвитку людської цивілізації стимулювало появу проектів створення міжнародних 
організацій політичної орієнтації з метою запобігання війнам. Один з таких проектів ліг  
в основу Ліги Націй, створеної в 1919 році. 
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Головним її завданням було підтримання миру і запобігання розв’язанню нових 
воєн. Ліга Націй визнавала, що будь-яка війна підпадає під її юрисдикцію і організація 
повинна вжити всіх заходів для збереження стабільності в світовому співтоваристві. 

Але, на думку фахівців, Ліга Націй не змогла впоратися з основною її завданням: 
збереження миру і мирне врегулювання міжнародних конфліктів. Ті розбіжності, які 
виникли між членами Ліги, спричинили за собою невиконання взятих зобов’язань. Вона не 
змогла запобігти Другий світовій війні, а саме нападу Японії на Китай, Італії – на Ефіопію, 
Німеччини – на Австрію і Чехословаччину, Італії – на Іспанію. 18 квітня 1946 року Ліга 
Націй була ліквідована, оскільки вона не виконала своїх функцій і на цьому історичному 
етапі припинила своє існування [3, с. 42].  

Третій етап розвитку міжнародних організацій відноситься до періоду після 
завершення Другої світової війни, коли у 1945 році з’явилася перша універсальна 
міжнародна організація – Організація Об’єднаних Націй (далі ООН). 

Після прийняття Статуту ООН настала нова епоха в розвитку міжнародних 
організацій. Величезне значення ООН як гаранта міжнародного миру і безпеки, 
підкреслюють в своїх роботах як вітчизняних, так і зарубіжні юристи-міжнародники  
[4, с. 42]. 

Таким чином сучасний етап розвитку міжнародних відносин характеризується 
помітним підвищенням активності міжнародних організацій. Так, наприклад, за останні два 
століття їх загальна кількість зросла більш ніж удвічі. Всього згідно з даними союзу 
міжнародних асоціацій у 2020 році в світі налічувалося більше 6000 міжнародних 
організацій. На думку вчених, якщо враховувати всі без винятку структури, пов’язані  
з міжнародною діяльністю (благодійні фонди, конференції), то їх загальна кількість досягне 
близько 70 тисяч [5]. Сучасні міжнародні організації відображають єдність співпраці 
багатьох народів і націй. Для них характерні подальший розвиток компетенції  
і ускладнення своїх структур. Наявність великої кількості організацій, а також специфіка 
кожної з них дозволяють зробити висновок, що система міжнародних організацій  
в сучасному світі сформувалася. 
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Разработанное и последовательно развиваемое А. А. Кириченко, А. С. Тунтулой  
и Ю. А. Ланцедовой инновационное понимание базисных оперативных и бюрокра-
тических порядков наиболее эффективного, рационального и качественного 
предупреждения нарушения и восстановления нарушенного правового статуса 
различных видов социосубьектов [2, с. 78–83; 3, с. 83–90; 4, с. 109–113] представлено 
указанными авторами в виде соответствующей статьи перспективного Конституционного 
кодекса Украины, а равно любого иного государства мира, в такой редакции:  

VIII. «Базисные оперативные и бюрократические порядки наиболее 
эффективного, рационального и качественного предупреждения нарушения  
и восстановления нарушенного правового статуса различных видов социосубьектов»: 

«1. Обеспечение надлежащей реализации базисной конституционной обязанности 
государства и основной направленности деятельности государственных органов 
возлагается на прокуроров и всех других государственных служащих и на всех иных 
социосубьектов, которым государство делегировано позволила осуществление 
определенных направлений общественной деятельности и/либо производства 
материальных благ и/или предоставления услуг [3, с. 83; 4, с. 109]. 

Названные социосубьекты обязаны по требованию клиента (лица, имеющего 
намерение осуществить определенное деяние в пределах этой или иной связанной с ней 
деятельности) бесплатно предоставить исчерпывающую письменную юридическую 
консультацию по поводу соответствующего порядка и/или особенностей правовой 
регламентации той государственной или с разрешения государства иной деятельности, 
которую они осуществляют, и границ правомерности при этом осуществления клиентом 
своего деяния [3, с. 83]. 
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Если в результате отказа предоставить такую консультацию или ее 
некачественности клиент нарушил правовой статус других социосубьектов, консультант 
несет соответствующего вида, характера и степени тяжести юридическую ответственность, 
в т. ч. возмещает в полном объеме причиненные убытки [2, с. 78; 3, с. 83]. 

2. Наиболее эффективное, рациональное и качественное оперативное 
предупреждение нарушения, а в случае нарушения – максимально возможное 
восстановление правового статуса всех социосубьектов государства осуществляется 
следующими органами или субъектами властных полномочий и путем реализации 
таких порядков: 

2.1. В оперативном порядке: 
2.1.1. Самим правонарушителем, который с момента осознания того, что его 

деяние, решение или правовой акт может нарушить либо уже нарушил или нарушает 
правовой статус другого социосубьекта, обязан немедленно прекратить это деяние и/либо 
действие этого решения или правового акта и отменить данное решение или правовой  
акт, устранить причины и условия, способствовавшие совершению этого правонарушения, 
и максимально возможно восстановить правовой статус потерпевшего [2, с. 78–79;  
3, с. 83–84; 4, с. 109–110].  

2.1.2. Непосредственным или высшим руководителем правонарушителя, 
который обязан при изложенных в п. 2.1.1 этой статьи обстоятельств безотлагательно 
принять указанные меры, если они не были осуществлены либо были осуществлены 
ненадлежащим образом или не в полном объеме самим правонарушителем или иными 
лицами [4, с. 110]. 

В случае невыполнения указанных действий руководители несут солидарную  
с правонарушителем юридическую ответственность [2, с. 79; 3, с. 84]. 

2.1.3. Прокуратурой, которая действует по принципу единоначалия, и: 
2.1.3.1. По собственной инициативе путем осуществления надзора за точным, 

однообразным и неуклонным соблюдением правовых актов любыми лицами и органами, 
которые находятся на территории государства, в т. ч. президентом государства, 
парламентом, правительством, ордистатурой, следотурой, судами, публичнотурой, 
адвокатурой, исполнитотурой и иными антиделиктными органами и представления 
предписаний правонарушителю либо его непосредственному или высшему руководителю 
безотлагательно устранить все причины и условия, способствовавшие совершению 
правонарушения, прекратить незаконное деяние и/либо действие противоправного решения 
или правового акта и максимально возможно восстановить нарушенный правовой статус 
потерпевшего [3, с. 84]. 

2.1.3.2. При обращении потерпевшего или иных лиц предоставить правонарушителю 
или его непосредственному или высшему руководителю предписание с требованиями, 
указанными в п. 2.1.3.1 данной статьи. 

2.2. В бюрократически порядке: 
2.2.1. Путем устного или письменного обращения потерпевшего к (в): 
2.2.1.1. Правонарушителю или к его непосредственному или высшему 

руководителю с требованием выполнить безотлагательно или в любом случае в пределах 
разумного срока действия, указанные в п. 2.1 этой статьи [2, с. 87; 3, с. 84]. 
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2.2.1.2. Прокуратуру, с осуществлением по инициативе данного органа в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения требований предписания прокурора  
в порядке, предусмотренном п. 2.1.3 настоящей статьи, возбуждения в интересах 
потерпевшего соответствующего вида судопроизводства и направления материалов  
в публичнотуру и адвокатуру для дальнейшего сопровождения в этом деле интересов 
соответственно потерпевшего и преследуемого лица в целях максимально возможного 
восстановления правового статуса потерпевшего и привлечения преследуемого лица  
в надлежащему виду, характеру и степени тяжести юридической ответственности, а также 
устранения причин и условий, способствовавших совершению данного правонарушения 
[2, с. 79; 3, с. 84–85]. 

2.2.1.3. Публичнотуру, которая действует по принципу единоначалия и получения 
сотрудниками заработной платы и иных благ только от государства, и реализует указанное 
обращение потерпевшего и/или иных лиц путем осуществления функций преследования 
правонарушителя и иной защиты правового статуса потерпевшего в судопроизводстве 
соответствующего вида в направлении установления объективной истины и решения 
только на этой основе антиделиктного дела или в целях предупреждения правонарушений  
с помощью иной письменной юридической помощи с полной юридической 
ответственностью за результаты такой помощи [2, с. 79–80; 3, с. 85]. 

2.2.1.4. Адвокатуру, которая действует по принципу единоначалия и получения 
сотрудниками заработной платы только от государства, и реализует обращение 
преследуемого лица путем осуществления функций защиты его правового статуса  
в судопроизводстве соответствующего вида в направлении установления объективной 
истины и решения только на этой основе антиделиктного дела или для предупреждения 
правонарушений с помощью иной письменной юридической помощи с полной 
юридической ответственностью за результаты такой помощи [2, с. 80; 4, с. 110]. 

2.2.1.5. Суд как единый антиделиктный орган в лице Верховного суда 
Украины, в составе которого действуют антикриминальная, административная, трудовая, 
де-факто имущественно-договорная и де-юре имущественно-договорная судебные палаты, 
дублируемые на уровне областных и приравненных к ним городских судов, а также путем 
соответствующей специализации судей местных судов, и который действует на основе 
принципов территориальности, специализации и инстанционности следующим образом: 

2.2.1.5.1. Местные суды, обеспечивающие по первой инстанции антикриминальное, 
административное, трудовое, де-факто имущественно-договорное и де-юре имущественно-
договорное судопроизводство по преследуемым лицам местного и районного уровня  
[2, с. 88; 3, с. 85; 4, с. 110–111].  

2.2.1.5.2. Антикриминальная, административная, трудовая, де-факто 
имущественно-договорная и де-юре имущественно-договорная судебные палаты 
областных и приравненных к ним городских судов – коллегии судей которых из  
пяти судей являются первой инстанцией по преследуемым лицам областного уровня  
либо по делам общественного резонанса областного уровня, а также просматривают  
в порядке апелляции решение судей соответствующих специализаций местных судов  
[3, с. 86; 4, с. 111]. 
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2.2.1.5.3. Антикриминальная, административная, трудовая, де-факто 
имущественно-договорная и де-юре имущественно-договорная судебные палаты 
Верховного суда Украины – коллегии судей которых из пяти судей являются первой 
инстанцией по преследуемым лицам всеукраинского и высшего уровня или по делам 
общественного резонанса всеукраинского и высшего уровня, а также пересматривают  
в порядке апелляции решения в качестве первой инстанции соответствующих коллегий 
судей судебных палат областного суда и кассационной инстанции на решения судей 
соответствующих специализаций местных судов, а объединенные коллегии судей в составе 
девяти судей соответствующей судебной палаты – в качестве апелляционной инстанции 
решения коллегий судей этой же судебной палаты, вынесенных по первой инстанции  
[2, с. 80; 3, с. 86]. 

2.2.1.5.4. Большая палата Верховного суда Украины, в которую избирается на 
постоянной основе по пять судей от каждой судебной палаты, которая является 
кассационной инстанцией по апелляционным решениям объединенных коллегий судебных 
палат данного суда18 [2, с. 81; 3, с. 86; 4, с. 111]. 

Окончательными является лишь легитимные решения коллегий судей и иных 
кассационных инстанций Верховного суда Украины, которыми являются таковые, которые 
основаны на установлении такого уровня объективной истины по делу, которой достаточно 
для его правильного разрешения. При этом нарушение требований определенных норм 
процедурных кодексов, которые не помешали и не могли помешать установлению по делу 
указанного уровня объективной истины, независимо от тяжести этих нарушений является 
основанием не для отмены соответствующего окончательного решения суда, а для 
привлечения виновного субъекта властных полномочий к надлежащему виду, характеру  
и степени тяжести юридической ответственности [7, с. 87; 8, с. 111–112]. 

3. Любое лицо, применяющее Основной и/либо текущие законы и/или иные 
правовые акты, в случае установления нелегитимности определенных положений 
изменений либо дополнений в Основной закон, нарушение определенным положением 
текущего закона соответствующего положения Основного закона либо определенным 
положением подзаконного правового акта соответствующих положений подзаконного акта 
высшей юридической силы и/или текущего закона и/либо положений Основного закона, 

                                                           

18 В данном аспекте следует акцентировать внимание и на предложенном инновационном правовом статусе 
института президентства и его Правой руки – органов прокуратуры, как особой надзорной гиперветви 
государственной власти и базисного и наиболее мощного регулятора системы сдержек и противовесов иных 
ветвей власти, базисной задачей которой должно стать осуществление надзора за точным, однообразным  
и неуклонным соблюдением законов и иных правовых актов со стороны представителей всех иных ветвей 
государственной власти (правотворческой, правоприменительной, антиделиктной) и всех остальных 
субъектов властных полномочий и всех иных социосубьектов, а как следствие, и за наиболее эффективным, 
рациональным и качественным выполнением субъектами властных полномочий базисной конституционной 
обязанности государства по познанию, признанию, обеспечению и неукоснительному соблюдению правового 
статуса всех соотечественников, оперативному предупреждению нарушения их правового статуса и по 
максимально возможному его восстановлению [1, с. 284; 4, с. 111 и др.]. 
Традиционные функции высших судебных инстанций толковать содержание правовых актов должны быть 
переданы органам прокуратуры. Ведь кто осуществляет надзор за точным, однообразным и неуклонным 
соблюдением законов и иных правовых актов любыми социосубъектами, в т. ч. и судами, тот призван 
осуществлять в рамках указанного надзора и такого рода дополнительные функции [3, с. 86-87; 4, с. 111]. 
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должно отказаться от применения нелегитимного положения правового акта  
и непосредственно применить соответствующее положение правового акта высшей 
юридической силы, а судья местного или областного суда должен отменить нелегитимные 
положения любого подзаконного правового акта соответствующего уровня 
инстанционности, судья Верховного суда Украины - определенное положение любого 
подзаконного правового акта всеукраинского уровня или текущего закона, а Большая 
палата Верховного суда Украины – определенное положение изменений или дополнений  
в Основной закон [2, с. 81; 3, с. 87; 4, с. 112]. 

Если суды не справились с указанной задачей, то в любом случае ее решить призван 
институт президентства посредством соответствующих полномочий прокуратуры либо 
собственных полномочий с привлечением виновных лиц к соответствующему виду, 
характеру и степени строгости юридической ответственности [3, с. 87–88]. 

4. Потерпевший, который не получил в разумные сроки максимально возможного 
восстановления его правового статуса и/или привлечения лица, виновного в нарушении его 
правового статуса, к надлежащему виду, характеру и степени строгости юридической 
ответственности, имеет право на применение с соблюдением правил пропорциональности 
при необходимой обороне любых иных, прямо не запрещенных законом, средств 
воздействия на правонарушителя и/либо субъектов властных полномочий, которые по его 
обращению или иных в его интересах лиц либо по собственной инициативе не приняли 
надлежащих мер, а если такое нарушение касается группы (трех и более) лиц или 
неопределенного круга лиц, то применение такого рода средств не имеет никаких правовых 
последствий для потерпевшего независимо от характера и степени тяжести убытков, 
которые были причинены правонарушителю и/либо указанным субъектам властных 
полномочий применением таких средств воздействия к ним [2, с. 82; 3, с. 88]. 

5. Не влечет за собой никаких правовых последствий для потерпевшего или для 
иных лиц, которые действовали в его интересах, причинение убытков, независимо от их 
характера и размера, также лицу или лицам : 

5.1. Которое (которые) виновны в неприменении смертной казни к вменяемому 
лицу, совершившему умышленное убийство в состоянии вменяемости при отягчающих 
обстоятельствах отдельно или в составе иных криминальных правонарушений [3, с. 88]. 

5.2. В процессе их группового и/или вооруженного нападения даже одного человека 
на потерпевшего при обстоятельствах, которые давали ему основания полагать, что целью 
нападения является причинение ему телесных повреждений и/или его убийство [3, с. 88]. 

5.3. При его (их) насильственном (без согласия потерпевшего) проникновении  
в жилище или иное помещение, принадлежащее потерпевшему и/либо его родственникам 
или близким на праве собственности либо правомерного владения [2, с. 82; 3, с. 88;  
4, с. 112]. 

6. Гарантом соблюдения Основного и текущих законов и иных правовых актов,  
а также наиболее эффективного, рационального и качественного познания, признания, 
обеспечения и неуклонного соблюдения и в случае нарушения максимально возможного 
восстановления правового статуса всех социосубьектов, постоянно или временно 
находящихся на территории Украины, оперативного предупреждения правонарушений  
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и неуклонного привлечения лиц, виновных в совершении этих правонарушений,  
к соответствующему виду, характера и надлежащей степени строгости юридической 
ответственности выступает Президент Украины, который, выступая в качестве особой 
надзорной гиперветви государственной власти, обеспечивающая в контексте 
неукоснительного соблюдения принципа верховенства права выполнения указанной задачи 
с помощью, прежде всего, прокуратуры как его Правой руки, и иных антиделиктных 
органов, а также с использованием любых иных средств, прямо не запрещенных законом,  
в т. ч. отменой нелегитимных решений и/или правовых актов: 

– своих или предыдущих президентов страны, в т. ч. их подписей под 
нелегитимными законами, в т. ч. о внесении изменений и дополнений в Конституционный 
кодекс Украины, с наложением на них вето, предоставлением указаний по устранению 
нарушений и возвращением в парламент на повторное рассмотрение (что может быть 
преодолено не менее чем двумя третями голосов от конституционного состава парламента), 
а по изменениям и дополнениям в Конституционный кодекса Украины – направлением на 
рассмотрение Генеральной прокуратуры Украины, которая отменяет такой закон 
полностью или в части или дает заключение о конституционности этих изменений или 
дополнений полностью или в части [2, с. 82–83; 3, с. 88–89; 4, с. 112–113]; 

– кассационных судей, что реализуется прокуратурой (в силу явного несоответствия 
факта существования нелегитимных окончательных судебных решений принципу 
верховенства права) направлением дела с замечаниями на рассмотрение расширенного 
состава Большой палаты Верховного суда Украины, который формируется 
автоматизированной судебной системой для каждого рассмотрения в количестве семи 
судей от каждой судебной палаты, или его рассмотрения в порядке судопроизводства  
в связи с вновь открывшимися обстоятельствами (что на время вынесения решения еще не 
существовали или не были известны суду по объективным причинам) либо в силу 
исключительных обстоятельств (по которым в силу коррупции и/или непрофессионализма 
тех или иных субъектов властных полномочий не были получены и должным образом 
оценены такие доказательства, без которых невозможно было установить такой уровень 
объективной истины, который был бы достаточным для того, чтобы принять на основе этой 
истины правильное окончательное судебное решение) [2, с. 83; 3, с. 89].  

В случае нерешения или неполного решения данной проблемы расширенным 
составом Большой палаты Верховного суда Украины либо при неотложных 
обстоятельствах решения указанных судебных инстанций пересматриваются Генеральной 
прокуратурой Украины либо отменяются самостоятельно Президентом Украины;  

– любых иных отечественных субъектов властных полномочий полностью или  
в части, что влечет автоматическое применение соответствующих положений предыдущего 
такого же правового акта, в случае его отсутствия – соответствующих положений того 
правового акта, который ранее регулировал эти или аналогичные правоотношения, а при 
отсутствии и такого правового акта – по аналогии положений иного закона или базисных 
принципов права [3, с. 89–90]. 

Выполнением не могут быть выполнены нелегитимные решения или акты 
правоприменения, на что, как и на действующие нелегитимные деяния любых лиц, а также 
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на нелегитимные деяния, решения и правовые акты субъектов властных полномочий,  
в т. ч. и на нелегитимные окончательные судебные решения, не распространяются сроки 
общей или исковой давности в части неотвратимой необходимости прекращения их 
действия и отмены полностью или в соответствующей части, изменения и/или дополнения» 
[2, с. 83; 3, с. 90; 4, с. 113]. 
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Актуальність теми дослідження. Нейтралітет як засіб вирішення конфліктів через 

переговори і пошук взаємовигідних рішень залишається в міжнародній практиці та 
доводить свою життєздатність і зараз. З появою нових осередків конфліктів, обумовлених 
безпосередньо економічними інтересами розвинених країн, нейтралітет держав, що стоять 
на позиції неучасті у військових конфліктах, знову стає актуальним. 
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Інститут нейтралітету потребує перегляду ряду концептуальних основ, що 
направлений на підвищення його ефективності та ролі у встановленні і підтримці 
міжнародного миру і безпеки, розширенні сфери його дії і пристосуванні до сучасних 
міжнародних реалій. 

Мета статті полягає у визначенні ролі нейтралітету в сучасних міждержавних 
відносинах і пошуку шляхів його подальшого розвитку і підвищення ефективності на 
основі аналізу міжнародно-правових документів, юридичної літератури, що стосуються 
нейтралітету. 

Серед зарубіжних вчених, що займалися даною проблематикою, необхідно відзначити 
Е. Ваттеля, В. Джонстона, Л. Оппенгейма, А. Фердросс, Ч. Хайда, Т. Хопарда і ряд інших 
вчених. 

До числа учених на пострадянському просторі, які зробили безпосередній внесок  
в розробку різних питань, що стосуються інституту нейтралітету, слід віднести  
Р. А. Бахтиєва, В. П. Даневського, Ю. М. Колосова, П. В. Щербініна та ін. 

Виклад основного матеріалу. Поняття «нейтралітет» (нім. Neutralitat) походить від 
латинського «neuter», що в перекладі українською означає «ні той, ні інший». Відповідно  
у міжнародному праві – такий, що не підтримує чию-небудь сторону. 

Нейтралітет можна розглядати в двох аспектах: як політичне явище і як міжнародно-
правове явище. При цьому необхідно враховувати, що на практиці два дані аспекти нерідко 
взаємодоповнюють один одного. 

Під нейтралітетом як міжнародно-правовим явищем слід розуміти прийнятий 
суверенною державою міжнародно-правовий статус, що передбачає наявність певних прав  
і обов’язків, закріплених у відповідній міжнародно-правовій формі, та визнаний хоча б 
одною державою, відповідно до якого дана держава зобов’язана не брати участь прямо  
або опосередковано у ворожих діях воюючих держав і не надавати пряму і непряму 
допомогу воюючим державам [1; 185]. 

Нейтралітет як особливий стан держави, історично став виникати одночасно  
з утворенням політичної влади, що в чималому ступені обумовлено незбалансованістю сил 
і ресурсів різних держав. Нейтралітет як особливий стан держави почав своє зародження 
ще у Стародавньому світі, при цьому, звичайно, самої дефініції цього явища не існувало.  
В. П. Даневський відзначав з цього приводу, що у найосвіченіших народів давнини не 
існувало навіть самого слова «нейтральний», «нейтралітет» [2], в зв’язку з чим вживання 
слова «нейтралітет» стосовно до розглянутого періоду є досить умовним. В даному випадку 
нейтралітет використовувався як політичний прийом неучасті у війнах. 

У цей період не були визначені й закріплені права і обов’язки нейтральних держав,  
в зв’язку з чим напрошується висновок, що нейтралітет в стародавні часи був явищем, 
швидше політичним, ніж правовим. Під нейтралітетом в давнину розумівся обов’язок 
держави утримуватись від сприяння тому, хто веде несправедливу війну, або тому, хто 
перешкоджає діям держави, що веде справедливу війну. 

Пізніше під нейтралітетом стали розуміти надання з боку нейтральної держави обом 
воюючим сторонам однакових можливостей (наприклад, пропуск військ ворогуючих сторін 
через свою територію). У цей період (Середньовіччя) воюючі держави вже не примушували 
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нейтральні держави робити вибір, на чиєму боці приймати участь у війні, даний факт  
є істотною відмінністю нейтралітету Стародавнього світу і Середніх віків. Однак, 
юридичних прав і обов’язків нейтралітету держав тоді ще не існувало. На практиці одна 
держава, будучи нейтральною, забезпечувала різні види допомоги та співробітництва одній 
зі сторін, що ворогують. 

Теорія і практика нейтралітету отримують новий імпульс розвитку в епоху 
капіталізму, що обумовлений подальшим розвитком економічних і торговельних відносин 
між різними державами. Тільки на рубежі XVIII століття теорія і практика виробили 
узгоджену позицію, відповідно до якої нейтральні держави зобов’язані зберігати позицію 
неупередженості, а воюючі поважати недоторканність території нейтральних держав. 

Е. де Ваттель визначив нейтралітет наступним чином: «Нейтральними народами під 
час війни є ті, які не стають ні на чию сторону, залишаючись друзями обох сторін і не 
надаючи переваги арміям однієї з них на шкоду іншій» [1]. Разом з тим, подібне поняття 
нейтралітету призводило до необґрунтованого ототожнення нейтральних і невоюючих 
держав, що є неприпустимим. 

Особливе значення для становлення і розвитку нейтралітету як інституту 
міжнародного права зіграло формування на початку XIX століття поняття «постійного 
нейтралітету». У XIX столітті статус постійного нейтралітету був встановлений 
Швейцарією (1815), Бельгією (1831), Люксембургом (1867). 

Перша світова війна внесла ряд глобальних змін в загальновизнану до того моменту 
концепцію нейтралітету. Надалі, в період Другої світової, з’явилася тенденція зміцнювати 
позицію нейтральних держав через спільне декларування правил нейтралітету і взаємних 
консультацій між нейтральними державами.  

Досвід світових воєн показав, що істотна частина інституту нейтралітету, в тому 
числі, що стосується прав нейтральних держав, не відповідає новим міжнародним реаліям. 
Однак, після закінчення Другої світової війни статус нейтралітету як один із засобів 
підтримки і забезпечення міжнародного миру і безпеки не припинив своє існування. 

Друга половина ХХ століття характеризується як час боротьби колоніальних держав 
за незалежність, отримуючи політичну самостійність, нові держави прагнули позбавити 
себе від участі в різних альянсах соціалістичного і капіталістичного табору, чому сприяло 
прийняття статусу постійного нейтралітету. 

На початку ХХI століття поки жодна держава не встановила статус постійного 
нейтралітету (крім тих, що зробили це раніше), разом з тим, в даний момент питання, що 
стосуються встановлення міжнародно-правового статусу постійного нейтралітету дуже 
активно розглядаються в Казахстані, Коста-Ріці, Панамі та низці інших держав, при цьому, 
деякі держави вже проводять нейтральний зовнішньополітичний курс. 

Висновки за результатами дослідження. Як показує проведений в цій статті аналіз, 
нейтралітет, як міжнародно-правове явище, почав своє зародження з появою перших 
держав та існує до теперішнього моменту. При цьому, протягом свого історичного 
розвитку концепція нейтралітету змінювалася неодноразово, що було обумовлено 
розвитком міжнародних відносин, міжнародного права, економічних відносин і суспільства 
в цілому. Становлення і розвиток нейтралітету включали кілька етапів. На кожному з них 
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розроблялися способи його встановлення, захисту, забезпечення, а також формувалася 
політико-правова база, головним призначенням якої було окреслення і захист інтересів 
нейтральної держави від виникаючих загроз і забезпечення поваги даного статусу з боку 
інших держав. 

У зв’язку з чим, можна стверджувати, що нейтралітет являє собою динамічне явище, 
покликане підтримувати міжнародний мир і безпеку. Роль такого інституту не  
є перебільшеною, оскільки мирне вирішення міжнародних конфліктів є пріоритетним  
у сучасному світі. 

 
Список літератури: 

1. Дмитрієв А.І. Інститут постійного нейтралітету в міжнародному праві: Монографія.  
К, 2005. 312 с. 
2. Юридична енциклопедія : В 6-ти т. / Редкол.: Ю. С.Шемчушенко та ін. К., 1998.  
С. 407–408. 
 
 
УДК 343 

Державна зрада та шпигунство  
 

Автор:  
Поповська Аліна, 

студентка V курсу 
факультету морського права 

НУК імені адмірала Макарова, м. Миколаїв 
 

Науковий керівник: 
Федоренко Тетяна Миколаївна, 

канд. юрид. наук, доцент кафедри  
теорії та історії держави і права 

факультету морського права 
НУК імені адмірала Макарова, м. Миколаїв 

 
Своєрідною рисою Особливої частини ККУ є вагоме збільшення в ній кількості 

правил, якими спонукається діяльне визнання своєї провини після вчинення злочину. Такі 
норми називаються заохочувальними. Наприклад, можливість при певних умовах звільнити 
особу від кримінальної відповідальності після вчинення нею злочину. Приміром, така 
можливість передбачена в ч. 2 ст. 111 «Державна зрада», ч. 2 ст. 114 «Шпигунство»  
[2, с. 12]. 

Отже, кримінально-правове зіткнення колізій, механізмом правозастосування 
звільнення від кримінальної відповідальності за державну зраду та шпигунство, вбачається 
такий можливий вихід з даної ситуації: діяння, умисно вчинене громадянином України на 
шкоду свободи країни, територіальна цілісність і недоторканність, захист, а також 
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державна, системна чи інформаційна безпека, в разі вчинення якого, за звичайних підстав 
та умов особу вправі освободження від кримінальної відповідальності. 

В практичному плані кваліфікація злочинів безперечно пов’язана зі встановленням 
безпосереднього об’єкту. Не являє завади рішення цих питань, доки сам законодавець  
у кримінальному законодавстві засвідчує на ті соціальні відносини, які видаються об’єктом 
очевидного злочину. Зокрема, у ст. 111 ККУ закріплено, що державна зрада – це дії, які 
навмисне вчинені громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній 
цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній 
безпеці України [2, с.18–19]. 

З об’єктивної сторони злочини супроти основ національної безпеки України 
вчинюються в наслідок активної поведінки – дії. В статті законодавець конструює 
більшість з них, як злочини з номінальним складом. Державна зрада та шпигунство 
визнаються завершеними з моменту вчинення самого вчинка незалежно від настання 
фактичної шкoди нанесеної oснoвам національної безпеки України. [2, с. 23]. 

Прямим об’єктом державної зради – є незалежність України, територіальна 
цілісність, недоторканність та захист, а також державна тa інформаційна безпека. 

З об’єктивної сторони державна зрада може розлягатися тільки в тих чинах, 
детальний опис яких прямо вказаний у ч. 1 ст. 111 ККУ. Це насамперед: перехід на сторону 
агресора, що передбачає надання безпосередньої допомоги країни, з якою наша держава 
перебуває в умовах збройного конфлікта, надання іноземній державі, іноземній організації 
або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України [1]. 

Підставою звільнення від кримінальної відповідальності у разі вчинення державної 
зради виступають у сукупності наступні суспільно корисні дії громадянина України:  
1) невчинення ніяких дій на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної 
організації або їхніх представників; 2) добровільне повідомлення органам державної влади 
про свій зв’язок з іноземною державою, іноземною організацією або їхніми 
представниками та про отримане завдання. [4, с. 432]. 

Стосовно, шпигунства – тo це передача чи збирання з ціллю трансляції іноземній 
державі, про таємне здобування відомостей противника, що становлять державну 
таємницю. Шпигунство є вторинною формою державної зради, ознаки якої аналізуються  
в ст. 114 ККУ. 

Об’єктом цього злочину є зовнішня безпека України, а суб’єктом злочину, 
покладається на ст. 114 КК України, може бути тільки іноземець або особа без 
громадянства, а державної зради у формі шпигунства ст. 111 КК України – громадянин 
України [3, с. 111]. 

Вирізняти шпигунство, вчиненого громадянином, як вид державної зради, у свій час 
було обумовлено вельми підвищеним ступенем гарантованості прав  громадян країни  
у порівнянні з відповідальністю іноземця або особи без громадянства за вчинення таких 
дій. Зумовлені засоби впливу зазначених статей відрізняються наступним чином: ст. 111 
ККУ прогнозує позбавлення свободи на термін від 12 до 15 років з вилученням майна або 
без такої, ст. 114 ККУ – позбавлення волі іноземця на строк від 10 до 15 років з вилученням 
рухомості або без такої [3, с. 111]. 



ІМПЕРАТИВИ РОЗВИТКУ ПРАВА ТА ДЕРЖАВИ        ІV (ХV) ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

181 

Висока загроза даних злочинів позначається в їх суб’єктивних властивостях: всі 
вони відбуваються умисно i, як демонструє норма, з прямим умислом, при якому особа 
бажає завдати шкоду основам національної безпеки України. Характерним наміром  
є заподiяння шкоди цьому об’єкту: особа вчиняє з метою повалення конституційного 
устрою, захоплення державної влади, заподiяння шкоди суверенітету, 
обороноспроможності України. Злочини проти основ національної безпеки України – це 
завбачено кримінальним законом, із умислом суспільно небезпечні дії, що наважуються  
на конституційний лад, суверенітет і територіальну цілісність України. 
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