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ПЕРЕДМОВА 
 

Імперативи розвитку права та держави 

Сучасний світ характеризує надзвичайна складність та рухливість усіх 

соціальних процесів: зміни захопили світ. У русі знаходиться людина, суспільство, 

інститут держави, право та ін., змінилося і відчуття часу через його надмірне 

прискорення. 

Е. Тоффлер (Alvin Toffler) ще в 70-ті роки ХХ ст. намалював картину 

майбутнього у якій не тільки техніка «зірвалась з цепу», але й «соціальні процеси 

скинули вузду та шалено мчать у невідомому напрямку, відмовляючись підкорятися 

усім нашим спробам управляти ними. Урбанізація, етнічні конфлікти, перенаселення, 

приступність – можливо привести тисячу прикладів того, що наші намагання якось 

врегулювати хід змін виявляються все більш невдалими і безплідними». 

Але, що може дати та дає надію? Це освічений розум людини, яка не 

зупиняється та шукає відповіді на такі складні питання та долає хаос. Саме в такому 

пошуку будуть винайдені нові більш досконалі суспільні форми та інститути, зокрема, 

в сфери юриспруденції. 

Творча місія не можлива без вольового самопримусу яким долається 

природний егоїзм людини. В цьому сенсі, велику цінність має вчення І. Канта про 

категоричний імператив викладене у «Критиці практичного розуму». 

Категоричний імператив, за І. Кантом – це моральний закон наділений 

абсолютністю, об’єктивністю, необхідністю, універсальністю – призиває робити так, 

щоб ти завжди ставився до людства, і у своїй особі, і в особі будь-кого іншого, як до 

мети, і ніколи не ставився б до нього тільки як до засобу. І далі… 

– Роби тільки відповідно до такої максими (правила), керуючись якою ти в той 

же час можеш побажати, щоб вона стала загальним законом. 

– Роби зовні так, щоб вільний прояв твого свавілля був сумісним зі свободою 

кожного, згідно з загальним законом. 

– Право – це сукупність умов, за яких свавілля одного (особи) є сумісним із 

сваволею іншого з точки зору загального закону свободи. 

– Держава – це об'єднання безлічі людей, що слідують за правовими 

законами. 

З повагою, завідувач кафедри теорії та історії держави і права  

НУК імені адмірала Макарова Т. М. Федоренко 
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УДК 343.611. 

 

Разграничение коррупции и профессиональной квалификации дорожно-

транспортных деяний 

Тунтула А. С., 
кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры гражданского и уголовного права и процесса 
юридического факультета 
ЧНУ имени Петра Могилы 

 

В последнее время на фоне создания видимости достаточно активной и 

непримиримой официальной государственной украинской политики по 

противодействию коррупции и созданию соответствующей разветвленной и 

обеспеченной баснословными зарплатами следственной и судебной системы не 

менее активно и весьма цинично демонстрируется целый ряд коррупционных 

проявлений. Возьмем, к примеру, имеющее значительный общественный резонанс 

дорожно-транспортное деяние, совершенное 18.10.2017 г. в 20:45 в г. Харьков на 

пересечении улицы Сумской с переулком Мечникова неподалеку от станции метро 

«Исторический музей» [1; 3 и др.]. Автомобиль Lexus под управлением Елены 

Зайцевой пронесся через перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с 

автомобилем Volkswagen Touareg под управлением Геннадия Дронова. В результате 

автомобиль Lexus был отброшен на обочину, перевернулся и на огромной скорости 

понесся на пешеходов, ожидавших на тротуаре перехода по пешеходной «зебре» на 

зеленый сигнал светофора, убив в конечном итоге шесть человек и причинив 

телесные повреждения различной степени тяжести еще 5 пешеходам. 

На сегодняшний день в совершении данного дорожно-транспортного деяния 

обвиняются как Е. Зайцева, так и Г. Дронов. При этом вина последнего 

усматривается на основании заключения автотехнической экспертизы, проведенной 

по результатам следственных экспериментов, в том, что он выехал на перекресток 

на желтый сигнал светофора и данное деяние находится в прямой причинной связи 

с наступившими последствиями. Согласно же интернет-сообщениям, по расчетам 

одного из математиков скорость автомобиля Lexus в момент столкновения 

составила около 100 км/ч, а Е. Зайцева перед тем как «сесть за руль автомобиля 

отдыхала в элитном ресторане «Чили», где «выпила бокал вина» и «в крови 

подозреваемой найдены наркотические вещества – опиаты», «а непосредственно в 

момент аварии – она сидела в «В контакте» и/или участвовала в гонках [1]. 
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Изложенное и привлечение к уголовной ответственности Г. Дронова 

свидетельствует о циничном коррупционном явлении и/или о явном 

непрофессионализме следователей, судей и иных вовлеченных в противодействие 

данному деянию антиделиктологов (прокуроров, экспертов, адвокатов и др.). Во-

первых, при наличии весьма объективных сведений – записи камер 

видеонаблюдения и видео-регистраторов с обоих автомобилей, особенно с 

автомобиля Е.Зайцевой, скорость автомобиля Lexus почему-то устанавливается по 

результатам следственных экспериментов, в конечном итоге показаниям лишь 

личностных источников. Во-вторых, и собственно выезд Г. Дронова на желтый 

сигнал светофора, а также участие либо неучастие Е. Зайцевой в автомобильных 

гонках и скорость данного автомобиля непосредственно перед столкновением также 

легко проверяется при помощи записи камер видеонаблюдения как непосредственно 

в районе перекрестка, так и вдоль улицы Сумской, а записей видео-регистраторов 

обоих автомобилей. Активны ли были деяния Е. Зайцевой в соцсетях 

непосредственно и в момент столкновения также легко проверить. 

В связи с изложенным большая вероятность того, что скорость автомобиля 

Lexus в момент столкновения с автомобилем Volkswagen Touareg все же 

действительно была не менее 100 км/ч. А данное обстоятельство делает абсурдной 

вину Г. Дронова в наступлении последствий данного деяния наряду с деяниями Е. 

Зайцевой. 

В такой ситуации деяния Е. Зайцевой должны быть переквалифицированы с 

нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть нескольких 

лиц (ч. 3 ст. 286 УК Украины), что по отношению к смерти людей и другим 

последствиям данного деяния должно характеризоваться неосторожной формой 

вины, в данном случае – в виде преступной самонадеянности, на умышленное 

убийство с косвенным умыслом двух и более лиц, совершенное способом, опасным 

для жизни многих лиц (п. 1 и п. 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины), а также умышленное 

причинение иным потерпевшим телесных повреждений и умышленное повреждение 

их имущества, в данном случае автомобиля Volkswagen Touareg и др. Ведь для 

наличия неосторожной формы вины по отношению к смерти людей при нарушении 

правил безопасности дорожного движения требуется расчет нарушителя на 

реальные обстоятельства, в силу которых смерть людей и иные последствия 

нарушения правил безопасности дорожного движения не должна наступить, 

Косвенный же умысел характеризуется тем, что нарушитель не желает наступления 
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смерти людей и других последствий в результате нарушения правил безопасности 

дорожного движения, но сознательно допускает наступление их смерти и иных 

последствий данного деяния. При скорости автомобиля Lexus 100 и выше км/ч 

надеяться на то, что в случае появления каких-либо помех для движения данного 

автомобиля можно будет избежать наступления тяжких последствий, в т.ч. смерти 

нескольких человек, абсурдно и наличие именно такой скорости и является одним из 

типичных оснований для объективного разграничения между собой по отношению к 

наступившим последствиям деяний по ч. 3 ст. 286 и по п. 1 и п. 5 ч. 2 ст. 115 УК 

Украины и иных частей ст. 286 УК Украины и статей данного кодекса по 

умышленному причинению телесных повреждений соответствующей степени 

тяжести, а также для вывода о том, что водитель автомобиля Volkswagen Touareg Г. 

Дронов не имел технической возможности предотвратить наступления таких 

последствий и в случае отсутствия с его стороны нарушения правил безопасности 

дорожного движения, выразившегося в начале движения и выезде на перекресток на 

желтый сигнал. 

В то же время, согласно требованиям п. 12.1 и 12.3 Правил дорожного 

движения [2], Е. Зайцева при выборе в пределах безопасной скорости движения 

должна была учитывать дорожную обстановку и состояние автомобиля, чтобы иметь 

возможность постоянно контролировать движение автомобиля и безопасно 

управлять им. В случае возникновения безопасности для движения или пешеходов, 

которую Е. Зайцева объективно могла выявить при безусловном соблюдении 

изложенных требований (в любом случае без превышения скорости, разрешенной 

для движения в населенном пункте), она должна была немедленно принять меры к 

снижению скорости вплоть до полной остановки либо для безопасного объезда 

препятствия. С учетом изложенного и требований п. 16.8 указанных Правил при 

включении мигающего зеленого сигнала светофора Е. Зайцева должна была 

остановиться на стоп-линии перед перекрестком и она могла закончить движение 

лишь тогда, когда ее автомобиль уже пересек данную стоп-линию с учетом 

безусловного выполнения рассмотренных требований п. 12.1 и 12.3 Правил [2], чего 

в данном случае не было. При этом даже скорость около 75 км/ч, которая, со слов 

весьма заинтересованного пассажира автомобиля Lexus, была у этого автомобиля 

при подъезде к перекрестку на мигающий зеленый сигнал светофора [3], не 

позволяла Е. Зайцевой выполнить изложенные требования п. 16.8 Правил и 

остановиться у разметки стоп-линии перед перекрестком. Собственно, только 
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данное обстоятельство и находится в прямой причинной связи с наступившими 

последствиями, особенно, если будет установлена на основе данных записи камер 

видеонаблюдения и автомобильных видео-регистраторов реальная скорость 

данного автомобиля и иные важные обстоятельства данного деяния. 

Нормальная скорость автомобиля Е. Зайцевой, которую следовало избирать, 

согласно требованиям п. 12.1 и 12.3 Правил, позволила бы ей избежать 

столкновения, в любом случае выбрасывания ее автомобиля за пределы дорожного 

полотна на пешеходов, даже при доказанности нарушения Г. Дроновым начала 

выезда на перекресток на желтый сигнал светофора. Причем факт начала движения 

автомобиля Volkswagen Touareg на желтый сигнал светофора следует 

устанавливать на основании заключения авто-технической экспертизы по 

результатам объективного исследования, прежде всего, записи камер 

видеонаблюдения и видео-регистраторов автомобилей. 

Таким образом, в прямой причинной связи с наступившими последствиями 

находится лишь значительное превышение скорости Е. Зайцеовой, что, в свою 

очередь, является основанием для квалификации ее деяния на п. 1 и п. 5 ч. 2 ст. 115 

УК Украины и на иные статьи по умышленному причинению телесных повреждений 

соответствующей степени тяжести и умышленное уничтожение имущества, когда 

наличие на сегодняшний день двух смягчающих ее вину обстоятельств – 

чистосердечное раскаяние и добровольное возмещение ущерба, может быть 

нейтрализовано наличием ряда отягчающих обстоятельств, что может явиться 

достаточным основанием для назначения виновной и пожизненного заключения. 

Фактически же существующее состояние дела свидетельствует о циничном 

коррупционном явлении на фоне международной и официальной отечественной 

государственной обеспокоенности низким уровнем противодействия данному злу 

либо о явном непрофессионализме следственных, судебных и иных антиделиктных 

органов, вовлеченных в данное судебное разбирательство. 
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Анализируя существующие наиболее значимые отечественные 

коррупционные проявления, и раскрывая возможности их преодоления, 

необходимо, прежде всего, продолжить объективную правовую квалификацию 

дорожно-транспортного деяния, в котором обвиняются как Е. Зайцева, так и Г. 

Дронов [1; 3; 5 и др.], предпринятую в тезисах выступления на данной 

конференции А. С. Тунтулы. 

В этой связи целесообразно подчеркнуть, что вывод автотехнической 

экспертизы о наличии прямой причинной связи выезда Г. Дронова на желтый 

сигнал светофора и наступивших особо тяжких последствий данного дорожно-

транспортного деяния является заведомо ложным (если не основывается на 

результатах исследования объективных источников сведений – записи камер 

видеонаблюдения и автомобильных видео-регистраторов, в том числе и 

автомобилей, не вовлеченных непосредственно в данное деяние, но 

зарегистрировавших важные для данного дела обстоятельства, и на основании 

иных объективных, а не субъективных источников доказательств), и в силу этого 

должен влечь за собой внесение соответствующих сведений в Единый реестр 

досудебных расследований. 

Наиболее правильно устанавливать скорость по записи видео-регистратора 

автомобиля Lexus (который, судя по всему, должен быть одни из последних 
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модификаций, фиксирующих скорость и время движения автоматически, не 

забывая о том, что скорость будет все равно меньше реальной, что связано со 

временем, необходимым для прохождения сигналов от ориентиров в видео-

регистратор и др.), когда следует выбрать два ориентира на обочине дороги, 

второй – как можно ближе к разметке стоп-линии перед перекрестком, и замерить 

при помощи современного хронометра время проезда между ними автомобиля, а 

далее уже следует произвести математические вычисления в пределах школьной 

программы. Аналогично скорость измеряется и по иным видеозаписям (записи 

камер видеонаблюдения и др.). 

Более того, эксперт-автотехник прекрасно понимает, что сам по себе выезд 

на желтый сигнал светофора (что, в свою очередь, подлежит установлению на 

основании только источников объективных сведений), являясь административно 

наказуемым нарушением правил дорожного движения, не находится в прямой 

причинной связи с наступившими последствиями, и такой причинной в данной 

ситуации является лишь превышение скорости автомобилем Lexus, что не только 

не дало технической возможности избежать столкновения обоим водителям, но и 

привело к выбрасыванию автомобиля Lexus за пределы дорожного покрытия на 

тротуар, где в этот момент и находились все пострадавшие пешеходы. 

Ведь сколько водителей выезжает на перекресток на желтый или 

приравниваемый к нему мигающий зеленый сигнал светофора, но при отсутствии 

превышения скорости автомобилей это, в худшем случае, приводит лишь к их 

«поцелую» без человеческих жертв и других тяжких последствий. 

Конечно, можно на бытовом уровне, не построенном на знании законов 

формальной логики [2, с. 46–51], рассуждать и таким образом. Если бы Г. Дронов 

не выехал на желтый сигал светофора, Е. Зайцева, и значительно превышая 

скорость, тем более при скорости 100 км/ч и выше, проскочила бы перекресток и 

автомобиль Г. Дронова не успел бы ударить ее автомобиль, что также не привело 

бы к такого рода особо тяжким последствиям. 

И тогда также можно вроде бы говорить: Сколько водителей «пролетают» 

перекрестки на запрещенный сигнал светофора при отсутствии на перекрестке 

пересекающих им дорогу препятствий, что также не приводит к дорожно-

транспортным деяниям с человеческими жертвами. 

Однако если превышение скорости по данному дорожно-транспортному 

деянию является, бесспорно, непосредственной причиной тяжких последствий 
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данного деяния, то ударил ли автомобиль Volkswagen Touareg автомобиль Lexus 

и при выезде Г. Дронова строго на зеленый сигнал светофора, установить 

практически невозможно в силу вариативности разрешенной правилами 

дорожного движения скорости движения автомобиля при переезде перекрестка и 

других важных обстоятельств. Ведь Г. Дронов мог пересечь разметку стоп-линии у 

перекрестка и на строго зеленый сигнал светофора, но двигаясь с большей, хотя 

и нормативной, скоростью также ударить автомобиль Lexus, в силу чего 

наступили все же очень тяжкие последствия данного деяния и также только из-за 

значительного превышения скорости автомобилем Lexus. 

Поэтому рассмотрение самого по себе факта выезда Г. Дронова на желтый 

сигнал светофора в прямой причинной связи с особо тяжкими последствиями 

данного деяния, не имеет достаточного основания, является «объективным 

вменением» и проявлением бытовой логики, а не беспристрастным юридически 

профессиональным установлением объективной истины по этому делу с учетом 

законов формальной логики. 

Причем только на уровне все того же бытового мышления можно рассуждать 

о том, что и выезд Г. Дронова на желтый сигнал светофора и явное превышение 

скорости Е. Зайцевой являются равнозначными причинами, непосредственно 

вызвавшими наступление особо тяжких последствий данного дорожно-

транспортного деяния. Основанное же на законах формальной логики, прежде 

всего, на законе достаточного основания и др. [2, с. 46–51], профессиональное 

юридическое мышление приводит к выводу о том, что сам по себе выезд 

автомобиля на желтый сигнал светофора при возникновении препятствия и 

отсутствии других детерминантов наступления особо тяжких последствий не 

обусловит их ни в каком из случаев, в то время как явное превышение скорости 

при возникновении препятствия может не привести к особо тяжким последствиям 

лишь при особо благоприятном стечении обстоятельств. 

Когда же такая скорость автомобиля приближается к 100 км/ч и выше, да 

еще и при недостаточности водительского профессионализма, весе автомобиля 

около двух тонн и ряде иных достаточно серьезных детерминантов особо тяжких 

последствий, то преступная самонадеянность, выражающаяся лишь в 

легкомысленной надежде на предотвращение обстоятельств, которые могут 

привести к такого рода тяжким последствиям (что должно строиться на реальной, 

а не на заоблачной возможности избежать такие обстоятельства и их особо 



 

 

                            ІМПЕРАТИВИ РОЗВИТКУ ПРАВА ТА ДЕРЖАВИ        І (ХІІ) ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

  

 
15 

тяжких последствий) никак не усматривается и весьма четко просматривается уже 

косвенный умысел, когда водитель, хотя и не желал, но фактически сознательно 

допускал наступление такого рода особо тяжких последствий, да еще и 

совершенных способом, опасным для жизни многих лиц. 

Кроме того, согласно требованиям 12.1, 12.3, 16.3 и 16.8 Правил дорожного 

движения [4], даже на мигающий сигнал зеленого светофора или на желтый, о чем 

свидетельствует крайне заинтересованный пассажир автомобиля Lexus [5] и сама 

Е. Зайцева [3], и что и следовало бы рассматривать как возникновение для 

автомобиля Lexus помехи в движении, Е. Зайцева обязана была остановить 

автомобиль у разметки стоп-линии перед перекрестком, а проехать ее и 

продолжить движение она могла лишь тогда, когда, двигаясь со скоростью, 

отвечающей требованиям указанных пунктов Правил, она не имела технической 

возможности остановить автомобиль у разметки стоп-линии перед перекрестком. 

Но, и в таком случае, и у Е. Зайцевой, и Г.Дронова была бы техническая 

возможность избежать столкновения, в любом случае – наступления такого рода 

особо тяжких последствий.   

В силу изложенного, четко просматриваются признаки циничного 

коррупционного явления на фоне некоторого непрофессионализма всех 

вовлеченных в дело антиделиктологов (следователей, прокуроров, адвокатов, 

судей) и заведомо ложного заключения эксперта-автотехника, когда на основе 

объективных доказательств (исследования записи камер видеонаблюдения и 

автомобильных видео-регистраторов, в том числе и автомобилей, не вовлеченных 

непосредственно в данное деяние, и др.) следует установить реальную скорость 

автомобиля Lexus и переквалифицировать деяние Е. Зайцевой с нарушения 

правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть нескольких лиц (ч. 

3 ст. 286 УК Украины) на умышленное убийство с косвенным умыслом двух и 

более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц (п. 1 и п. 5 ч. 2 

ст. 115 УК Украины).  

При нейтрализации смягчающих вину Е. Зайцевой обстоятельств – 

чистосердечное раскаяние (чего также не будет в случае установления реальной 

скорости автомобиля Lexus) и добровольное возмещение вреда, 

обстоятельствами, отягчающими ее ответственность – состояние наркотического 

опьянения, тяжкие последствия (которые явно выходят за пределы 

соответствующего квалифицирующего признака по п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины) и 
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др., имеются все основания для осуждения ее и к пожизненному заключению, в 

любом случае, свыше 10, а не до 10 лет лишения свободы, как это может быть по 

имеющейся коррупционно обусловленной квалификации. 

И если реально существующий уровень профессионализма 

антиделиктологов города, в котором, к слову, находится самое мощное 

украинское высшее юридическое учебное заведение (причем с наибольшим 

количеством докторов и кандидатов юридических наук по криминальному права, 

правильнее - антикриминальной отрасли права), не позволит им прийти к выводу 

об отсутствии прямой причинной связи между действиями Г. Дронова, 

выразившимися в начале выезда на перекресток на желтый сигнал светофора, и 

наступившими особо тяжкими последствиями данного дорожно-транспортного 

деяния, то подобной переквалификация его действий осуществлять не следует.  

На фоне данного дорожно-транспортного деяния весьма актуальной 

является введение административной преюдиции повторности как 

квалифицирующего признака этого состава криминального правонарушения либо 

отягчающего вину обстоятельства (хотя бы в части только превышения скорости 

как базисного детерминанта тяжких и особо тяжких последствий дорожно-

транспортных деяний), отсутствие чего приводит лишь к усилению 

безнаказанности и наглости нарушителей и коррупционности превращения 

деяний и по ч. 1 ст. 286 УК Украины в административно наказуемые.  

Более точные выводы нуждаются в изучении непосредственно материалов 

уголовного дела, что, как представляется, все же не может принципиально 

изменить ключевых моментов умозаключений автора настоящей публикации.  
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На нашу думку, у часи становлення і розвитку соціальної, демократичної, 

правової української держави історичне минуле відіграє важливу роль. Правильне 

розуміння історичних подій та процесів становлення української держави, урахування 

досвіду має велике значення не лише для сучасних науковців, але й урядовців, 

суспільства загалом. В період становлення незалежної української держави значно 

посилився інтерес суспільства до історії українського народу. Українська держава 

виникла у 1648 році та проіснувала аж до 1783 року, коли повністю було скасовано її 

залишки: військову організацію та незакріпачене селянство. Вона раптово постала на 

чистому місці шляхом озброєної боротьби і мала назву «Військо Запорізьке». Ця 

держава розвивалася незвичайним шляхом, але становлення суверенної української 

держави, що перебувала в центрі Інтересів трьох могутніх сусідів – Речі Посполитої, 

Московського царства та Турецького ханства, було просто неможливим. Тому 

вивчення і узагальнення гетьманської спадщини є надзвичайно важливим, чим і 

обумовлюється актуальність теми. Метою даної роботи є відтворення процесу змін у 

правовому становищі держави. Аналіз процесу здійснюватиметься на підґрунті 

гетьманських статей. 

Як відомо, «Гетьманські статті» – документи державно-правового і 

міжнародно- правового характеру, котрі визначили устрій гетьманської держави. Як 
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правило, вони укладалися з нагоди виборів кожного нового гетьмана як своєрідна 

угода між козацькою старшиною на чолі з гетьманом та представниками царя. Отже, 

перейдемо до більш детального аналізу правового становища держави. 

Передумовами до укладення Березневих статей було рішення прийняти 

Україну до складу Росії у жовтні 1653 р. Вони укладені у 1654 році Богданом 

Хмельницьким. Юридично договір був оформлений у Переяславі 8 (18) січня 1654 р. 

на Раді козацьких старшин, де і були узгоджені положення майбутньої угоди. 

Відповідно до Березневих статей, гетьмана й старшину мали обирати на раді, 

українська адміністрація та суд залишалися самостійним, збирання податків 

покладалося на український уряд. Таким чином, саме ці положення договору свідчать 

про автономію держави [1, с. 98]. Як наслідок, договір давав змогу цілком зберегти 

самостійність щойно створеної Української гетьманської держави, завершити війну 

проти Речі Посполитої, а отже, завершити об’єднання українських земель під владою 

гетьмана. У міжнародних відносинах договір засвідчував визнання самостійності 

української держави. 

Гетьманування Юрія Хмельницького позначилося прийняттям у 1659 році 

Переяславських статей. Козацька старшина, враховуючи воєнно-політичну ситуацію 

в Україну, була вимушена налагоджувати мирні відносини з Московією. Згідно з 

статтями, гетьманському урядові заборонялося вести самостійну зовнішню політику, 

заборонялося без царського дозволу переобирати гетьмана, а також оголошувати 

війну або посилати полки на допомогу сусіднім державам; гетьман втрачав право 

призначати і звільняти генеральну старшину та полковників [2, с. 158]. Таким чином, 

самостійність держави обмежувалась. Отже, можемо зробити висновок, що договір 

закріплював зміни в українсько-московських політичних відносинах не на користь 

української держави. Перетворюючись на автономну частину чужої держави, 

українська держава втрачала власну незалежність, а дії царату однозначно свідчили, 

що тиск на незалежність України триватиме й надалі. 

Одразу після обрання Івана Брюховецького гетьманом він у 1663 році укладає 

з Московською державою Батуринські статті як додаток до основних Переяславських 

статей 1659 року, які, у свою чергу, підтверджували Березневі статті 1654 року. 

Батуринські статті містили додаткові пункти, за якими гетьманська адміністрація 

зобов'язувалась утримувати коштом місцевого населення московське військо в 

Україні, а також упорядкувати козацький реєстр, визначений попередніми 

договорами [2, с. 159]. Отже, такі дії мали прямий негативний вплив на українську 
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автономію: московський уряд, використовуючи сприятливу для своїх планів політичну 

ситуацію, посилив тиск на Україну, продовжив курс на обмеження її самостійної 

політики. Пізніше Батуринські статті були замінені Московськими статтями 1665 року. 

Брюховецький першим з українських гетьманів поїхав до Москви «побачити 

пресвітлі очі государя». Там він погодився підписати новий договір, який ще більше 

поневолював Україну, позбавляючи її колишніх прав. Московські залоги на чолі з 

воєводами отримували право перебувати майже в усіх великих містах, збирання 

податків покладалося на московських воєвод, а зібрані кошти цілком мали надходити 

до царської казни. Вибори гетьмана могли відбуватися лише з дозволу царя, 

гетьманський уряд було позбавлено права на проведення самостійної зовнішньої 

політики [3, с. 136]. Отже, Московські статті істотно обмежували автономію 

Лівобережної Гетьманщини та посилювали її залежність від московського царя. 

Внаслідок наростання національно-визвольної боротьби в Україні відбулися 

переговори між московським урядом і Дем’яном Многогрішним, які завершилися 

укладенням Глухівських статей. 9 березня 1669 р. на Генеральній раді в Глухові 

Многогрішного проголошено гетьманом Лівобережної України. За Глухівськими 

статтями, московські воєводи лишалися тільки в п’яти містах, причому вони не мали 

права втручатися у справи місцевого врядування, встановлювався козацький реєстр 

чисельністю 30 тис. Закріплюючи Глухівські статті, становище українських козаків як 

військового стану створювало перешкоду для ворогів Росії. Отже, можемо зробити 

висновок, що у договорі були присутні деякі поступки з боку Москви, які були 

зроблені, аби запобігти новим проявам невдоволення козацтва та отримання власної 

вигоди. 

Конотопські статті – договір між Військом Запорозьким і Московським 

царством, підписаний у червні 1672 році. На Генеральній військовій раді гетьманом 

було обрано генерального суддю Івана Самойловича. Крім виборів гетьмана, на раді 

провели переговори гетьманський та московський уряди, уклавши угоду, відому під 

назвою Конотопських статей. Договір визначав основні принципи відносин між 

козацькою автономією Гетьманщини та Московською державою. 10 пунктів нової 

угоди доповнювали Глухівські статті й порівняно з ними ще більше обмежували 

владу гетьмана, особливо в галузі зовнішньої політики: гетьманові заборонялося без 

царського указу та Старшинської ради висилати посольства до інших держав, було 

обмежено виконавчу владу на користь старшин, а також створено передумови для 
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посилення впливів московського уряду на території Гетьманщини [1, с. 138]. Таким 

чином, Самойлович орієнтувався на Москву і прагнув порозуміння між державами. 

25 липня 1687 при обранні гетьманом І. Мазепи була укладена Коломацька 

угода, яка писалася на основі Глухівських статей. Коломацькі статті підтверджували 

козацькі права і привілеї, зберігали 30-тисячне козацьке військо та компанійські 

полки. Однак деякі зміни попередніх гетьманських статей і нові пункти 18-22 значно 

обмежували політичні права гетьмана та українського уряду. Гетьман не мав права 

без царського указу позбавляти старшину керівних посад, а старшина – скидати 

гетьмана, козацька старшина зобов'язувалась наглядати і доносити на гетьмана. 

Значно обмежувалося право гетьмана розпоряджатися військовими землями, 

гетьманському уряду заборонялось підтримувати дипломатичні відносини з 

іноземними державами [1, с. 163]. Отже, Коломацькі статті визначали гетьманський 

уряд як знаряддя для здійснення московської політики, спрямованої на цілковиту 

ліквідацію української держави, а також на поступове, але невпинне «розчинення» 

українців серед московського населення. 

Можемо зробити висновок, що гетьманські договірні статті, які укладалися 

кожного разу при виборі нового гетьмана між ним і московським урядом, визначали 

характер державності України й форми відносин з Москвою. Обмеження 

накладалися на всі прояви автономії: публічну владу, територію, податкову систему, 

населення. Вважалося, що в основі всіх цих договорів лежали «Статті Богдана 

Хмельницького», але в кожний новий договір вносилися деякі зміни, всі в напрямі 

обмеження української автономії і влади гетьмана. Протягом багатьох років 

московський уряд проводив політику національного гноблення, розпалюючи розбрат 

в Україні, московський царат обмежував її суверенність, підпорядковував внутрішнє 

життя Гетьманщини своїм інтересам. 
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Пiсля зaкiнчення I Свiтoвoї вiйни тa грoмaдянськoї вiйни перевaжнa чaстинa 

укрaїнських земель вхoдили дo склaду УРСР. Iншa чaстинa земель вхoдилa дo склaду 

Другoї Речi Пoспoлити (Пoльщi), Румунiї тa Чехoслoвaччини. 

У пiсляревoлюцiйний перioд змiни в системi aдмiнiстрaтивнo-теритoрiaльнoгo 

устрoю прoвoдилися в oснoвнoму безсистемнo, щo свiдчить прo пoстiйне змiнення 

aдмiнiстрaтивнo-теритoрiaльнoгo устрoю УРСР в 20-х рр. 

В першi рoки рaдянськoї влaди iснувaлa чoтириступеневa системa 

aдмiнiстрaтивнo-теритoрiaльнoгo устрoю (губернiя-пoвiт-вoлoсть-сiльський нaселений 

пункт). Згoдoм дaнa системa стaлa трьoхступеневoю (oкруг-рaйoн-сiльський нaселений 

пункт). В 1930 р. oкруги булo лiквiдoвaнo i була створена двoхступеневa системa 

aдмiнiстрaтивнo-теритoрiaльнoгo пoдiлу, до якої входили, пiсля рaйoну вiдрaзу ж йшoв 

центр. Прoте тaкa системa себе не випрaвдaлa. I в 1932 рoцi в Укрaїнi булo 

зaпрoвaдженo oблaсний пoдiл, який є існує i нa сьoгoднi. 

Нaприкiнцi 1924 р. нa теритoрiї Oдеськoї i Пoдiльськoї губернiй, булo ствoренo 

Aвтoнoмну Мoлдaвську РСР. Прийнятa Кoнституцiя УРСР в 1929 р. в ст. 19 визнaчилa 

Aвтoнoмну Мoлдaвську РСР склaдoвoю чaстинoю УРСР. 

Кiнець 30-х рр. в УРСР виявився чaсoм безперервних aдмiнiстрaтивнo-

теритoрiaльних змiн тa пермaнентних перекрoювaнь кaрт i рoзмежувaнь пoвнoвaжень. 

Як нaслiдoк, зaгaлoм нa теритoрiї УРСР з лютoгo 1932 дo сiчня 1939 р. булo ствoренo 16 

oблaстей. Відбулися зміни в адміністративному устрої тих українських земель, що у 30-ті 

роки перебували у складі інших держав. 

Бессaрaбiя i Пiвнiчнa Букoвинa в 20-30-х рр. вхoдилa дo склaду Румунiї. Прoте, 2 

серпня 1940 р. Верхoвнa Рaдa СРСР прийнялa зaкoн «Прo включення Пiвнiчнoї чaстини 
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Букoвини, Хoтинськoгo, Aкермaнськoгo тa Iзмaїльськoгo пoвiтiв дo склaду УРСР». Iншi 

землi Бессaрaбiї, в т. ч. зaселенi перевaжнo укрaїнським нaселенням Приднiстрoв’я, 

увiйшли дo Мoлдaвськoї РСР, якa з aвтoнoмiї у склaдi УРСР булa реoргaнiзoвaнa в 

oкрему сoюзну республiку. 7 серпня 1940 р. були ствoренi Чернiвецькa тa Iзмaїльськa 

oблaстi, a зaмiсть пoвiтiв i вoлoстей – рaйoни [1]. 

Пoчинaючи з 1919 р. i дo жoвтня 1939 р. у склaдi Пoльщi перебували нaступнi 

укрaїнськi вoєвoдствa: Пoлiське, Вoлинське, Львiвське, Тернoпiльське, Стaнiслaвське. 

Структурa вoєвoдськoгo упрaвлiння булa влaштoвaнa тaк, щoб мaксимaльнo швидкo 

керувaти всiмa сферaми суспiльнoгo життя нa мiсцях, a при прoявaх непoкoри – 

oперaтивнo придушувaти їх. Oкрiм вoєвoдств в структурi aдмiнiстрaтивнo-

теритoрiaльнoгo устрoю Пoльщi були пoвiти чи гмiни. 

Пiсля пoчaтку II Свiтoвoї вiйни системa aдмiнiстрaтивнo-теритoрiaльнoгo устрoю 

укрaїнських земель у склaдi Пoльщi зaзнaє кaрдинaльних змiн. 1 листoпaдa 1939 р. 

пoзaчергoвa V сесiя Верхoвнoї Рaди СРСР схвaлилa рiшення Народних зборів Західної 

України тa прийнялa зaкoн «Прo вхoдження зaхiднoукрaїнських земель дo склaду СРСР i 

вoзз’єднaння їх з УРСР». Лише пiсля цьoгo 15 листoпaдa III сесiя Верхoвнoї Рaди УРСР 

прийнялa зaкoн «Прo вoзз’єднaння Зaхiднoї Укрaїни з Рaдянськoю Укрaїнoю». 4 грудня 

1939 р. Президiя Верхoвнoї Рaди СРСР зaтвердилa укaз «Прo oргaнiзaцiю Вoлинськoї, 

Дрoгoбицькoї, Львiвськoї, Рoвенськoї, Стaнiслaвськoї i Тaрнoпiльськoї oблaстей у склaдi 

Укрaїнськoї РСР». 

Пiсля рoзвaлу Aвстрo-Угoрськoї iмперiї i дo кiнця 30-х рр. ХХ століття. Зaкaрпaття 

вхoдилo дo склaду Чехoслoвaччини. 15 березня 1939 р. утвoрилaсь Кaрпaтськa Укрaїнa, 

якa прoiснувaлa всьoгo чoтири днi. Пiсля її рoзпaду i дo 1944 р. Зaкaрпaття перебувaлo у 

склaдi Угoрщини. У жoвтнi 1944 р. рaдянськa aрмiя перейшлa Кaрпaти i нaприкiнцi 

жoвтня звiльнилa Зaкaрпaття вiд угoрських i нiмецьких oкупaнтiв. Пiсля зaкiнчення вiйни 

Укaзoм Президiї Верхoвнoї Рaди СРСР вiд 22 сiчня 1946 p. у склaдi УPCP булo утвoренo 

Зaкaрпaтську oблaсть з пoдiлoм нa 13 oкругiв (у 1954 р. перетвoренi нa рaйoни). 

Тaким чинoм, aдмiнiстрaтивнo-теритoрiaльний устрiй в дoслiджувaний перioд в 

межaх теритoрiї Укрaїни мaв тaкий вигляд: oблaсть, рaйoн, мiськрaдa/сiльрaдa. 

Нoвa структурa aдмiнiстрaтивнo-теритoрiaльнoгo устрoю встaнoвилaся пiсля тoгo, 

як у 1954 р. дo склaду УРСР булo передaнo Кримську oблaсть РРФСР. Нa середину 60-х 

рр. мережa oблaстей стaбiлiзувaлaся i лишaється у свoїй oснoвi незмiннoю. 

Пiслявoєнний перioд хaрaктеризується тим, щo вiдбувaються рефoрми, пoв’язaнi з 

утвoренням нoвих i лiквiдaцiєю iснуючих oблaстей, перенесенням їх aдмiнiстрaтивних 
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центрiв, змiнoю теритoрiaльних меж тa кoнфiгурaцiї. Нoвi aдмiнiстрaтивнo-теритoрiaльнi 

oдиницi пoстaли внaслiдoк рoзширення теритoрiaльних меж республiки (були утвoренi 

Зaкaрпaтськa i Кримськa oблaстi) тa рoзукрупнення великих oблaстей (Херсoнськa, 

Черкaськa). Oкрiм тoгo, вiдбулaсь лiквiдaцiя Iзмaїльськoї тa Дрoгoбицькoї oблaстей в 

1954 i 1959 рр. Тaкoж в цей перioд вiдбувaється aктивне рефoрмувaння рaйoннoї лaнки, 

мoтивoвaне бaжaнням зекoнoмити кoшти, якi видiлялися нa утримaння рoзгaлуженoї 

упрaвлiнськoї системи. 

Нa чaс рoзпaду СРСР aдмiнiстрaтивнo-теритoрiaльнa системa Укрaїни склaдaлaся 

з 24 oблaстей i двoх мiст республiкaнськoгo пiдпoрядкувaння (Київ тa Севaстoпoль). 

Прoте, Верхoвнa Рaдa Укрaїни пoнoвилa в 1992 рoцi теритoрiaльну aвтoнoмiю Криму, 

булa сфoрмoвaнa нинiшня системa aдмiнiстрaтивнo-теритoрiaльнoгo устрoю Укрaїни, щo 

oтримaлa свoє зaкрiплення в Рoздiлi IХ Кoнституцiї Укрaїни – «Теритoрiaльний устрiй 

Укрaїни» [2]. 

Нa сьoгoднi систему aдмiнiстрaтивнo-теритoрiaльнoгo устрoю Укрaїни склaдaють 

24 області та Автономна республіка Крим.  

В Укрaїнi вiдбувaлися численнi спрoби мoдернiзaцiї aдмiнiстрaтивнo-

теритoрiaльнoгo устрoю, прoте результaти були невтiшними. 

Aвтoри Кoнцепцiї aдмiнiстрaтивнoї рефoрми в Укрaїнi 1998 р. не зрoбили 

прaвильних крoкiв щoдo системи aдмiнiстрaтивнo-теритoрiaльнoгo устрoю, i щoдo 

юрисдикцiї oргaнiв мiсцевoгo сaмoврядувaння нa всiй теритoрiї в Укрaїнi, i щoдo 

рoзведення пoняття aдмiнiстрaтивнo-теритoрiaльнoї oдиницi i нaселенoгo пункту. Тoму, 

дaнa Кoнцепцiя тaк i зaлишилaся нереaлiзoвaнoю. 

У груднi 2004 р. Верхoвнa Рaдa Укрaїни в ухвaлену пoстaнoву включилa пункт прo 

неoбхiднiсть кoмплекснoгo вдoскoнaлення Зaкoну «Прo мiсцеве сaмoврядувaння в 

Укрaїнi» з метoю рoзмежувaння пoвнoвaжень нa нaцioнaльнoму й регioнaльнoму рiвнях 

тa децентрaлiзaцiї влaди. Прoте, в суспiльствi цей прoект рефoрми був сприйнятий 

нaстoрoженo, a згoдoм гoстрo критичнo, oскiльки в дaнoму випaдку велaсь мoвa прo 

кaрдинaльнi змiни убiк oб’єднaння, a, вiдпoвiднo, i прo вiддaлення вiд грoмaдян центрiв 

нaдaння пoслуг. Однак реформа не була завершена [3]. 

Слід вказати що, вже зa чaсiв незaлежнoстi Укрaїни були певнi зaзiхaння нa змiну-

aдмiнiстрaтивнoгo устрoю, якi стoсувaлися oстрoвa Змiїнoгo з бoку Румунiї. Прoте, 

юридичний стaтус Змiїнoгo oстрoвa, як чaстини теритoрiї Укрaїни не oскaржувaвся, a 

oскaржувaвся йoгo стaтус зa мiжнaрoдним прaвoм. Зокрема, пiдґрунтя для змiни 

aдмiнiстрaтивнo-теритoрiaльнoгo стaтусу вже були.  
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Iншa ситуaцiя стoсується прaвoвoгo стaтусу Aвтoнoмнoї Республiки Крим тa 

Севaстoпoля, якi де-юре є склaдoвoю чaстинoю aдмiнiстрaтивнo-теритoрiaльнoгo устрoю 

Укрaїни, прoте, де-фaктo внaслiдoк «Русскoй весны» oпинилися у склaдi Рoсiйськoї 

Федерaцiї внaслiдoк aнексiї Криму. 

Сфoрмoвaний пiсля Ревoлюцiї Гiднoстi Кaбiнет Мiнiстрiв Укрaїни свoїм 

рoзпoрядженням вiд 1 квiтня 2014 рoку № 333-р схвaлив Кoнцепцiю рефoрмувaння 

мiсцевoгo сaмoврядувaння тa теритoрiaльнoї oргaнiзaцiї влaди в Укрaїнi, щo свiдчить 

прo пoдaльшi крoки рефoрмувaння системи aдмiнiстрaтивнo-теритoрiaльнoгo устрoю [4]. 

Передбaчaється, щo змiн зaзнaє увесь рoздiл IХ Кoнституцiї Укрaїни – 

«Теритoрiaльний устрiй Укрaїни». Якщo нинi системa aдмiнiстрaтивнo-теритoрiaльнoгo 

устрoю Укрaїни склaдaється з AР Крим, oблaстей, рaйoнiв, мiст, рaйoнiв у мiстaх, селищ 

тa сiл, тo в прoектi змiн прoпoнується, щoб Укрaїнa склaдaлaся з грoмaд, рaйoнiв i 

регioнiв (тaкoж рoзглядaється вaрiaнт нaзви середньoї лaнки aдмiнiстрaтивнo-

теритoрiaльнoгo дiлення зaмiсть рaйoнiв буде пoвiт). «Теритoрiя Укрaїни пoдiленa нa 

грoмaди. Грoмaдa є первиннoю oдиницею у системi aдмiнiстрaтивнo-теритoрiaльнoгo 

устрoю Укрaїни. Декiлькa грoмaд стaнoвлять рaйoн. Aвтoнoмнa Республiкa Крим тa 

oблaстi є регioнaми Укрaїни». 

Oтже, ми дoслiдили oснoвнi змiни, якi вiдбувaлися в системi aдмiнiстрaтивнo-

теритoрiaльнoгo устрoю нa укрaїнських землях в ХХ-ХХI ст. Укрaїнa сьoгoднi перебувaє 

в стaнi aктивнoгo рефoрмувaння системи aдмiнiстрaтивнo-теритoрiaльнoгo устрoю, a 

тoму прo результaти рефoрми мoжнa буде гoвoрити в нaйближчoму мaйбутньoму. 
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Основною гарантією захисту права власності є можливість звернення за 

захистом порушеного, невизнаного або оспорюваного права до суду, зокрема, до 

Європейського суду з прав людини. Відповідне право передбачене Конвенцією про 

захист прав людини і основоположних свобод, а також законодавством України, 

прийнятим на виконання зобов’язань за Конвенцією [1]. 

При розгляді Європейським судом з прав людини справ, у яких йдеться про 

порушення норми статті 1 Першого Протоколу, Суд виходить з аналізу трьох частин 

норми у їх сукупності: 1) принцип мирного володіння майном; 2) порушення такого 

принципу; 3) контроль за здійсненням права на мирне володіння майном. Для 

застосування принципу мирного володіння майном необхідні наступні умови: 1) 

наявність майна у значенні, яке надається йому статтею 1 Першого Протоколу а 

також практикою Європейського суду з прав людини; 2) наявність порушення 

(обмеження, невизнання або будь-якого іншого втручання у мирне володіння 

власністю особи); 3) наявність контролю за її використанням. Лише після детального 

аналізу означених понять Європейський суд з прав людини вирішує, чи мало місце 

порушення права власності. Для вирішення питання щодо втручання у здійснення 

власником належного йому абсолютного права необхідно розглянути не лише 

формальне позбавлення правового титулу, але також дослідити повною мірою 

обставини справи, щоб дійти висновку, чи відбулося втручання у право на мирне 

володіння майном чи позбавлення такого права de facto. 

Так, у справі Спорронг і Льоннрот проти Швеції йшлося про формальне 

обмеження реалізації права власності без позбавлення власників правового титулу, 

що призвело до порушення статті 1 Першого Протоколу. У даній справі 
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Європейський суд з прав людини дійшов висновку про те, що рішення має бути 

засноване не лише на формальному підході, але й на всебічному та повному 

дослідженні фактичних обставини справи, які могли б свідчити про фактичне 

позбавлення особи належного їй права власності [2]. 

У справі «Папаміхалополус проти Греції» заявники були власниками земельної 

ділянки, що становила значну цінність. Ця ділянка включала пляж, а згодом власники 

отримали дозвіл на будівництво готельного комплексу на даній ділянці. Згодом у 

Греції було проголошено диктаторський режим і ділянка була примусово передана у 

власність Морського флоту. Розглядаючи дану справу, Європейський суд з прав 

людини дійшов висновку, що втручання у право на мирне володіння майном може 

розглядатися як тривале порушення. Також Суд зазначив, що в даному випадку не 

йдеться про контроль з боку держави, тому третє правило статті 1 Першого 

Протоколу не може застосовуватися [3]. 

Водночас, і друге правило не підлягало застосуванню, зважаючи на те, що 

земельна ділянка формально ніколи не піддавалася експропріації, оскільки титул 

права власності не був переданий від заявників будь-кому іншому. Таким чином, 

незважаючи на наявність формального переходу права власності, фактична 

експропріація власності визначається, виходячи із конкретних обставин справи. 

Принцип мирного володіння майном для держави означає не лише обов’язок 

утримуватися від дій, що можуть призвести до втручання у право особи на мирне 

володіння майном, а і певних позитивних дій, які необхідні та є умовами мирного 

володіння майном, що випливає з того, що держава зобов’язана гарантувати 

кожному, хто перебуває під її юрисдикцією, права і свободи. Європейський суд з прав 

людини зазначає, що виконання означеного загального обов’язку може означати 

виконання позитивних обов’язків, що слідують з необхідності забезпечення 

ефективної реалізації гарантованих Конвенцією прав. Значну увагу Європейський суд 

з прав людини приділяє, зокрема, забезпеченню державою можливості судового 

захисту порушеного права, так держава має зобов’язання, що передбачають певні 

заходи, необхідні для захисту права власності і, зокрема, зобов’язання 

забезпечувати судову процедуру, що містила б необхідні процесуальні гарантії і, 

таким чином, дозволяла національним судам ефективно та справедливо вирішувати 

всі можливі спори між приватними особами [4]. Інакше кажучи, для забезпечення 

дотримання принципу мирного володіння майном, держава має забезпечити 

дотримання права на справедливий і публічний розгляд справи впродовж розумного 
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строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, потреба в якому 

виникає внаслідок порушення права мирного володіння власністю. За умови 

відсутності відповідності даній вимозі Суд може констатувати порушення такого 

права. Мирне володіння майном також випливає з надання (або неперешкоджання 

державою щодо такого отримання) матеріальної компенсації шкоди у ході судового 

розгляду справи. У випадку, якщо судом призначається певна матеріальна 

компенсація, то неможливість отримання такої компенсації (з вини суб’єктів владних 

повноважень) вважається порушенням права власності [5]. 

Відсутність процесуальних гарантій щодо можливості захисту свого права на 

мирне володіння майном, яке призводить власне до порушення такого права, 

визнається втручанням у право мирного володіння майном особи. 

Відповідно до більшості рішень Суду, неможливість для заявника отримати 

результат виконання рішення суду, винесеного на його користь, становить втручання 

у право на мирне володіння майном. Фактичне невиконання рішення суду, яке було 

прийняте на користь заявника, вважається порушенням статті 1 Першого Протоколу, 

незважаючи на причини, з яких сталося невиконання, заборгованість за рішенням 

кваліфікується як власність у розумінні статті 1 Першого Протоколу, а затримка у 

наданні заборгованості становить порушення. 

Також необхідно зазначити, що, за загальною практикою Суду, відсутність у 

держави коштів для відшкодування шкоди не є підставою для визнання правомірною 

відсутності відповідної компенсації. На думку Суду, право, передбачене ст.6 

Конвенції, включає в себе забезпечення виконання рішення, яке було ухвалено за 

результатом судового розгляду. Ефективний захист права на мирне володіння 

майном включає право на виконання судового рішення без затримок. 

 
Список літератури: 

1. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 
1950 року, ратифікована Законом України № 475/97-ВР від 17.07.97 р. // Офіційний 
вісник України від 16.04.1998 – 1998. – № 13. 

2. Рішення ЄСПЛ у справі «Спорронг та Льоннрот проти Швеції» від 23.09.1982 
[Електронний ресурс] // База даних «Законодавство України» /ВР України. – Режим 
доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/980_098  

3. Рішення ЄСПЛ у справі «Папаміхалопулас та інші проти Греції», серія А, 
№260-В, 24 липня 1993 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://europeancourt.ru/uploads/ECHR_Papamichalopoulos_and_Others_v_Greece_24_0
6_1993.pdf 

4. Протокол до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, 
ратифікований Законом України від 17.07.1997 р № 475/97-ВР // База даних 



 

 

                            ІМПЕРАТИВИ РОЗВИТКУ ПРАВА ТА ДЕРЖАВИ        І (ХІІ) ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

  

 
28 

«Законодавство України» /ВР України. – Режим доступу 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_535  

5. Рішення ЄСПЛ у справі «Брумареску проти Румунії», заява 28342/95, 28 
листопада 1999 р. [Електронний ресурс] // Практика Європейського суду з прав 
людини. Рішення. Коментарі. – 2000. – № 4. – Режим доступу : 
http://eurocourt.in.ua/Article.asp?AIdx=307 

 
 

УДК 341.221.2 

 

Правовий режим Каспійського моря:  

історія і перспективи трансформації 

 

Автор: Довженко Ольга, студентка V курсу 
спеціальності «Право» 

НУК ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв 
Науковий керівник: Дмитриченко Ігор Володимирович,  

канд. юрид. наук, доцент кафедри  
теорії та історії держави і права, 

НУК імені адмірала Макарова, м. Миколаїв 
 

Історично Каспійське море близько 250 років належало двом державам – Росії 

(Радянському Союзу) і Персії (Ірану). З’явилися на його берегах після розпаду СРСР 

нові «власники» – Азербайджан, Туркменістан і Казахстан, які оголосили права на 

його багатства, у зв’язку з чим і виникла проблема розділу моря. 

Каспійське море мало свій загальний правовий статус, який був встановлений 

Договором між Російською Соціалістичною Федеративною Радянською Республікою і 

Персією від 26 лютого 1921 р. і Договором про торгівлю і мореплавання між Союзом 

Радянських Соціалістичних Республік та Іраном від 25 березня 1940 р. [4, с. 145]. Ці 

договори передбачають свободу судноплавства по всій акваторії моря, свободу 

рибальства за винятком 10-мильних національних рибальських зон і заборону на 

плавання в його акваторії суден під прапором не каспійських держав. 

Держави каспійського регіону погоджуються в тому, що відтепер виняткові права 

на Каспійське море належать уже не двом, а п’яти країнам, що права ці 

поширюються на природні ресурси Каспію, включаючи вуглеводні, що існує 

необхідність прийняття Конвенції про правовий статус Каспійського моря і що така 

Конвенція може бути прийнята тільки на основі загальної згоди. 

З міжнародно-правової точки зору Каспій не може розглядатися ні як море, що 

має різні за своїм статусом морські простори, ні як внутрішнє озеро. Зокрема, на 
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нього не може бути поширена Конвенція ООН з морського права 1982 р., яка 

визначає правовий режим виключних економічних зон і континентального шельфу 

прибережних держав тощо. Це унікальний морський регіон, що має історичні та 

правові підвалини. 

З 1992 р. і до цього часу тривають спроби встановити новий правовий статус 

Каспію [2]. У жовтні 1996 р. була створена Спеціальна робоча група на рівні 

заступників міністрів закордонних справ прикаспійських держав. Метою цієї групи 

було розробка Конвенції про правовий статус Каспійського моря. У 1998 р. між 

Росією та Казахстаном була підписана Угода «Про розмежування дна північної 

частини Каспійського моря з метою здійснення суверенних прав щодо 

надрокористування». 29 листопада 2001 р. були підписані Угода «Про розмежування 

дна Каспійського моря між Республікою Казахстан і Азербайджанською 

Республікою», а також протокол до цієї угоди. 

4 листопада 2003 р. підписано Рамочну конвенцію про захист морського 

середовища Каспійського моря, яка вступила в силу 12 серпня 2007 р. Нею закладені 

основні положення про врегулювання антропогенної взаємодії на морське 

середовище, про питання охорони біологічних ресурсів і спільної взаємодії між 

сторонами стосовно заходів з охорони екосистеми Каспію. 

У 2011-2012 рр. у п’ятисторонньому форматі були підписані такі значимі для 

захисту морського середовища Каспію міжнародно-правові документи, як: Протокол 

про регіональну готовність, реагування і співпрацю у випадку катастроф, що 

визивають забруднення нафтою; Протокол про захист Каспійського моря від 

забруднення з наземних копалин. У жовтні 2007 р. в Тегерані учасники 

прикаспійських держав підписали Декларацію [1], в якій відзначили загальні підходи 

до проектування конвенції про правовий статус Каспію, а також Угоду про співпрацю 

у сфері безпечності на Каспійському морі. 

Майже у всіх п’яти країн є власний погляд на делімітацію [3]. Каспійського моря. 

Росія має компромісну ініціативу про розподіл дна Каспійського моря між суміжними і 

протилежними державами по модифікованій серединній лінії з метою здійснення 

суверенних прав щодо надрокористування зі збереженням у загальному користуванні 

морського простору, забезпечення свободи судноплавства, узгоджених норм 

риболовства і захисту оточуючого середовища. Казахстан і Азербайджан у цілому 

згодні з позицією Росії, але при цьому Азербайджан з початку проводив лінію на 

розподіл Каспію на національні сектори як частини державної території. Аналогічну 
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позицію займає і Туркменістан, де указом Президента була створена Національна 

служба присвоєння туркменістанського сектора Каспійського моря, що як і у випадку 

з Азербайджаном, входить у протиріччя з діючим статусом Каспію. Іран віддає 

перевагу збереженню Каспійського моря у загальному користуванні по принципу 

кондомініуму [5]. 

До тих пір, поки не встановлено новий правовий режим, а саме зараз, 

формально продовжує діяти правовий режим, визначений Договором між Російською 

Соціалістичною Федеративною Радянською Республікою і Персією від 26 лютого 

1921 р. і Договором про торгівлю і мореплавання між Союзом Радянських 

Соціалістичних Республік та Іраном від 25 березня 1940 р., оскільки всі колишні 

союзні республіки, а нині суверенні держави визнали договори, укладені СРСР [6, с. 

166]. 
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Довгий час інститут прокуратури мав ознаки карального органу державної 

влади, і майже повністю втратив довіру з боку українського суспільства. 

Неспроможність прокурорів чесно та справедливо виконувати свої обов’язки, низька 

взаємодія органів прокуратури з громадським суспільством, а саме (відсутність 

відчуття спільної мети), стандартні робочі процедури – (складні й бюрократичні), 

неефективне розслідування злочинів, вплинуло на те, що в Україні із курсом 

євроінтеграції розпочалася повноцінна реформа органів прокуратури.  

Так, Законом України «Про прокуратуру» від 2014 р., передбачено, що 

прокуратура позбавляється функції загального нагляду, а її повноваження щодо 

впливу на громадське життя обмежуються можливістю здійснювати відповідні дії, у 

більшості випадків процесуального характеру, які чітко встановлені законодавством 

України. Це передбачає, що органи прокуратури більше не зможуть безпосередньо 

втручатися в діяльність громадян, приватних підприємств, порушуючи кримінальні 

справи, за «домовленістю», враховуючи іноді політичні інтереси. Останні зміни до 

Конституції України (згідно із Законом № 1401-VIII від 02.06.2016 р.) визначають 

фахове призначення прокуратури в рамках здійснення правосуддя в Україні, а саме: 

1) підтримання публічного обвинувачення в суді; 2) організацію і процесуальне 

керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших 

питань під час кримінального провадження, нагляд за негласними та іншими 

слідчими і розшуковими діями органів правопорядку; 3) представництво інтересів 

держави в суді у виключних випадках і в порядку, що визначені законом. За таких 

умов, органи прокуратури мають стати демократичними інституціями, що сприяють 

здійсненню справедливості у судах України.  

Для того, щоб проаналізувати якісні зміни, що відбулися в новому Законі 

України «Про прокуратуру» ми пропонуємо дослідити їх на прикладі Закону 1991 

року. Наприклад, раніше, основними функціями прокуратури були:  

1) нагляд за додержанням законів усіма органами, підприємствами, 

установами, організаціями, посадовими особами та громадянами; 

2) нагляд за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу із 

злочинністю та іншими правопорушеннями і розслідують діяння, що містять ознаки 

злочину; 

3) розслідування діянь, що містять ознаки злочину; 
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4) підтримання державного обвинувачення, участь у розгляді в судах 

кримінальних, цивільних справ та справ про адміністративні правопорушення і 

господарських спорів у господарських судах; 

5) нагляд за виконанням законів у місцях тримання затриманих, 

попереднього ув’язнення, при виконанні покарань та застосуванні інших заходів 

примусового характеру, які визначаються судом; 

6) нагляд за додержанням законів у Збройних Силах і органах Служби 

національної безпеки України [1]. 

Натомість, нова прокуратура, після її законодавчого реформування має 

наступні функції: підтримує державне обвинувачення в суді; представляє інтереси 

громадянина або держави в суді у визначених законом випадках; контролює за 

додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, 

дізнання, досудове слідство; наглядає за додержанням законів при виконанні 

судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів 

примусового характеру, пов’язаних обмеженням особистої свободи громадян (ст. 2 

Закону України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 р.). Отже, функції прокуратури 

згідно нового закону мають правозахисну спрямованість, де захист інтересів людини 

є пріоритетним. 

Зокрема, М. А. Погорецький зазначає, що прокурорський нагляд за 

додержанням законів під час здійснення контролю за вчинення злочинів є головним 

засобом забезпечення законності його проведення та використання його результатів 

у кримінально процесуальному доказуванні [3, с. 223]. 

Але, не все так однозначно, так взаємні звинувачення Національного 

антикорупційного бюро та Генеральної прокуратури свідчать про розвиток 

глобального міжвідомчого конфлікту, який на сьогодні зачіпає ледь не всю 

правоохоронну систему. Так 17 листопада 2017 року у Національному 

антикорупційному бюро заявили про відкриття кримінального провадження щодо 

Генерального прокурора – Юрія Луценка за фактом імовірного незаконного 

збагачення. 

Отже, як нами було з’ясовано, інститут прокуратури завдяки 

євроінтеграційному курсу України, із карально-репресивного органу перетворився на 

демократичний орган, який сприяє здійсненню правосуддя. Зокрема, це можна 

побачити, якщо взяти до розгляду новий та старий Закон України «Про прокуратуру» 

та проаналізувати відповідні функції прокуратури. Але, не дивлячись на це, політичні 
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«баталії» навколо інституту прокуратури продовжуються, які із реформуванням 

даного органу набирають обертів. Однак все ж таки, ми можемо сподіватися, що 

зміни, які відбулися, вплинуть на суспільно-громадське життя українського народу, а 

саме, правда та справедливість стосовно особи запанують у правоохоронній системі.  
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Митний режим – комплекс взаємопов’язаних правових норм, що відповідно до 

заявленої мети переміщення товарів через митний кордон України визначає митну 

процедуру відносно цих товарів, їх правовий статус, умови оподаткування и 

обумовлює їх використання після митного оформлення. 

Відмова від терміну «митний режим» пов'язана, швидше за все, з бажанням 

уніфікувати термінологію, яка використовується в митній справі, і уникнути складних 

теоретичних конструкцій, що пояснюють сутність застосовуваних термінів. Митна 
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процедура має складну правову природу і поєднує в собі, як вважають фахівців, 

елементів адміністративно-правового та фінансово-правового регулювання [1]. 

Існують певні складності по співвідношенню понять, що містяться в 

Міжнародній конвенції про гармонізацію та спрощення митних процедур 1973 року і в 

сучасному митному законодавстві до якої Україна приєдналася у зміненій редакції 5 

жовтня 2006 р. Для України ця конвенція набула чинності 15 вересня 2011 р. 

Необхідно відзначити, що в тексті Кіотської конвенції вживається поняття 

«очищення», тобто звільнення від зобов'язань, які покладаються на особу, що 

переміщує товари через кордон, що не зовсім збігається з терміном «митне 

оформлення», легальне визначення якого в законодавстві відсутнє. 

У сучасному світі всі держави активно використовують правила визначення 

країн походження товарів з метою реалізації торгово-економічної політики, зокрема в 

частині надання тарифних преференцій. Це передбачено і в рамках 16 угод про 

вільну торгівлю, укладених Україною які охоплюють 45 країни світу. Так, окрім країн 

ЄС ми маємо режими вільної торгівлі з Норвегією, Швейцарією, Грузією, Македонією 

та Чорногорією, а також угода в рамках країн СНД». 

Відповідно до п. 3 ст. 41 МКУ, сертифікат про походження товару – це 

документ, який однозначно свідчить про країну походження товару і виданий 

компетентним органом даної країни або країни вивезення, якщо у країні вивезення 

сертифікат видається на підставі сертифіката, виданого компетентним органом у 

країні походження товару. 

Сутність митних процедур полягає в тому, що в них відображені умови та 

формальності, яких повинні дотримуватися у відношенні товарів, поміщених під 

відповідну процедуру [2]. 

За допомогою митних процедур визначаються: 

– конкретний порядок переміщення товарів через митний кордон України в 

залежності від їх призначення (мети переміщення); 

– умови знаходження і використання товарів на (поза) митної території 

України; 

– права та обов'язки особи який обрав ту чи іншу митну процедуру; 

– у деяких випадках вимоги до товарів і правовому статусу особи, яка 

переміщує їх через митний кордон України. 

Кожна з передбачених митних процедур переміщення товарів, а також окремо 

взята спеціальна митна процедура являють собою сукупність вимог, обумовлених: 
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порядком митного оформлення товарів; виробництвом митного контролю товарів; 

особливостями сплати митних зборів, податків. Дія митної процедури припиняється 

при приміщенні іноземного товару під митну процедуру митного складу, наприклад, 

процедура тимчасового ввезення зупиняється при приміщенні тимчасово ввезених 

товарів на митний склад. 

Початок дії митної процедури при ввезенні товарів – момент перетину митного 

кордону України. При вивезенні товарів митна процедура починає діяти з початку 

митного оформлення, з моменту їх розміщення в зоні митного контролю. 

Незалежно від виду окремої митної процедури в МКУ містяться умови 

застосування митної процедури, які повинні дотримуватися у всіх випадках вибору 

будь-якої з існуючих процедур [3]. 
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Проблема міграції на сьогодні дуже гостро постала перед світом та зокрема 

Україною. Цьому явищу сприяє ряд економічних та політичних факторів , а для нашої 

країни питання міграції актуальне завдяки вигідному географічному положенню, яке 

використовується мігрантами, в тому числі і для нелегальної міграції, а також 

транспортування мігрантів. 
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Міграція населення (лат. migratio – переселення) – переміщення людей через 

кордони тих чи інших територій зі зміною місця проживання назавжди або на більш-

менш тривалий час [1]. 

Міграція – невід’ємна та постійна складова історії людства. В давні часи 

людина, як розумна істота, пересувалася з метою пізнання дійсності, розуміння 

деяких явищ природи, на добування природних ресурсів, необхідних для виживання. 

Створення держав та державних кордонів вплинули на мобільність та розподіл 

населення. До 1850 p. з Африки до Америки було привезено більше 15 млн. рабів, а 

з 1837 р. до 1937 p. Великобританією було привезено більш ніж 30 млн. чоловік з 

Індійського континенту для роботи в колоніях. Від 1837 р. до 1924 р. в деякі країни 

емігрувало біля 50 млн. чол. [2]. 

Пункт 1 статті 33 Конституції України встановлює, що «кожному, хто на 

законних підставах перебуває на території України, свободу пересування, вільний 

вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком 

обмежень, які встановлюються законом» [3]. 

Проте невід’ємним елементом світових процесів у добу глобалізації стала 

нелегальна міграція. Цю проблему визнано однією з найгостріших загроз безпеці 

країн Європейського Союзу. Серед головних причин її виникнення і переведення в 

статус глобальної є нерівномірність світового розвитку, розподіл країн світу на багаті 

та бідні, прагнення багатих країн закритися від міграційних потоків, що збільшує їх 

тіньовий складник. Інша причина – збройні конфлікти, які спричиняють потоки 

біженців та одночасне переселення мільйонів людей. Зростанню «міграційного 

тиску» також сприяє розвиток нелегальних схем переміщення людей і торгівлі ними. 

Нелегальна міграція становить загрозу національній безпеці будь-якої держави, 

оскільки вона спричиняє різке погіршення криміногенної ситуації в регіонах, де 

виникають слабо контрольовані зони з компактним проживанням мігрантів, де 

активного поширення набувають наркоманія та проституція, небезпечні інфекційні 

хвороби тощо. За відсутності законних джерел існування нелегальні мігранти можуть 

удаватися до створення етнічних кримінальних угрупувань. Окрім того, збільшення 

притоку нелегальних мігрантів може спричинити сплеск ксенофобних настроїв серед 

певної частини місцевого населення та активність радикальних націоналістичних 

організацій [4]. 

Україна завдяки своєму вигідному територіальному положенню стала 

транзитною державою для потоку мігрантів у країни ЄС, адже у нашої країни є спільні 
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сухопутні кордони з Румунією, Польщею, Словаччиною та Угорщиною, які 

простягаються на сотні кілометрів. Попри свою економічну вигоду розташування, 

Україна зручна і для нелегальної міграції, тобто незаконного переміщення поза 

пунктами пропуску або з приховуванням від прикордонного та митного контролю. В 

останні десятиліття Україна була ареною активних еміграційних процесів. За оцінкою 

Світового банку (СБ), країна входить до п'ятірки найбільших постачальників 

емігрантів у світі, поступаючись лише Мексиці, Індії, Китаю та Росії [4]. 

На сьогодні, збільшилася кількість випадків використання процедури 

легального в’їзду, студентського каналу і використання процедури отримання статусу 

біженця для тимчасової легалізації іноземців в Україні, зокрема, громадян Сомалі, 

Афганістану та В’єтнаму. Крім того, збільшується потік громадян Сирії через 

нестабільну ситуацію в країні. 

Варто зазначити, що у 80% випадках незаконна міграція через територію 

України не є стихійною, навпаки, це добре організований і з роками налагоджений 

бізнес. Мало хто з мігрантів спроможний відважитись на таку «мандрівку» самотужки. 

Зазвичай ще у своїй країні вони домовляються за незаконну переправу до країн ЄС з 

міжнародною злочинністю, яка спеціалізується на переправлені людей. Ціна на такі 

послуги коливається від $4 тис. до $7 тис., в залежності від різних нюансів, 

наприклад: країни походження, транзитного маршруту, кількості посередників під час 

переправи. Деякі охочі потрапити до ЄС продають свої квартири, будинки, останнє 

майно, щоб назбирати ці суми, особливо, якщо емігрувати вирішила уся сім’я. 

Кращим варіантом для шукачів притулку є випадок, якщо вдається відкрити 

туристичну візу до України, в такому разі доведеться перетинати лише один кордон – 

Україна – ЄС [5]. 

Зараз у світі нараховується близько 150 млн. мігрантів. Перше місце згідно 

цього показника займає Європа – 56 млн. осіб. Важливо зазначити, що з початку 90-х 

рр. ХХ ст. рівень офіційної імміграції там знизився, але чисельність іноземного 

населення практично не зменшилась. Така ситуація пояснюється високим процентом 

нелегальних іммігрантів, а також біженців та вимушених переселенців в загальному 

міграційному потоці, на реєстрацію, розміщення та допомогу яким європейські 

держави витрачають величезні кошти. Якщо у 1990 р. в світі нараховувалось близько 

3,5 млн. біженців, то на початку нового тисячоліття їх число збільшилося майже в 

десять разів. 
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Пік міграції через Україну припав на кінець 1990 – тих та 2000-ні роки, значно 

спавши після 2010 р., коли Україна підписала закон про реадмісію. Згідно з цією 

угодою від 1 січня 2010 року держава зобов’язалася приймати до себе десятки тисяч 

нелегалів з ЄС, які дісталися туди через територію України. Проте мало кого з 

нелегалів радувала перспектива уже з країн ЄС бути депортованими до України, та в 

подальшому до своєї країни походження, тому відбувся деякий спад, скоріш за все 

тимчасовий [5]. 

Специфічною рисою сучасної міграції є збільшення частки жінок (до 58,5%) та 

дітей в міграційному потоці. Досить розповсюдженим явищем є незаконне 

переміщення жінок, дівчат та дітей з метою сексуальної експлуатації. За оцінками 

експертів, щорічно на світовий ринок інтимних послуг потрапляє від 700 тис. до 4 

млн. чол. 

Слід також зазначити соціально-економічні наслідки нелегальної імміграції для 

Європи, зокрема і для України. Нелегали, які готові працювати на будь-яких умовах, 

зводять нанівець соціальні гарантії, які існують в європейських країнах, (мінімальний 

рівень заробітної плати, максимальна тривалість робочого дня), а також потребують 

величезних фінансових витрат на прикордонний контроль, створення таборів для 

біженців, на соціальні та медичні послуги, утримання під вартою, депортацію [5]. 

Прибуттю, безконтрольному проживанню, пересуванню та збільшенню 

нелегальних мігрантів в Україні сприяє: 

– «м’якість» візової політики України, що дає можливість вільно, на законних 

підставах в’їжджати в Україну іноземцям, які мають намір мігрувати до країн Західної 

Європи; 

– відсутність контролю за діяльністю юридичних та фізичних осіб, які 

запрошують і приймають в Україну іноземців. На сьогодні нормативні документи, 

щодо порядку оформлення запрошення іноземців в Україну в службових справах не 

розроблені, будь-який іноземець може заснувати підприємство і займатися 

запрошенням своїх співвітчизників; 

– наявність розширеної пособницької бази нелегальної міграції на території 

України; 

– те що іноземці, які не мають або втратили законні підстави для перебування 

в Україні можуть працевлаштуватись, довгий час проживати та безконтрольно 

пересуватися будь-яким транспортом по території України [6]. 
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Таким чином, на підставі зібраного та вивченого нами матеріалу можливо 

запропонувати деякі ефективні шляхи протидії нелегальній міграції в Україні та її 

негативних наслідків в сучасних умовах: 

– виявлення перекриття найбільш небезпечних каналів міграції в Україну, 

шляхом удосконалення візової політики та якості прикордонного контролю, 

припинення в’їзду до країни нелегальних мігрантів на кордоні з Росією, Білорусією та 

Молдовою; 

– виявлення та викриття на території України злочинних угруповань, які 

займаються організацією переправлення нелегальних мігрантів, виготовленням і 

забезпеченням їх підробними документами; 

– урядові України було б доцільно укласти двосторонні міждержавні угоди з 

країнами, які є «постачальниками» нелегальних мігрантів на Україну, де передбачити 

значні штрафні санкції за кожного мігранта; 

– підвищення контролю з боку органів внутрішніх справ за проживанням 

іноземних громадян та своєчасним їх виїздом за межі країни; 

– взяти на контроль діяльність усіх туристичних фірм та організацій. Для 

багатьох з них переправка за кордон нелегальних мігрантів дуже привабливий 

бізнес; 

– створення дієвого механізму контролю за випускниками вищих навчальних 

закладів, які не є громадянами України і повинні повертатися своєчасно на 

батьківщину після закінчення навчання; 

– інтегрування імміграційних служб України у загальноєвропейську систему 

запобігання незаконної міграції шляхом приєднання до відповідних міжнародних актів 

[6]. 

Отже, нелегальна міграція є соціально небезпечним явищем, як для України, 

так і для всього світу в цілому. Нелегальна міграція є одним із факторів, завдяки 

якому розвиваються злочинність та протизаконність. Так, як для України проблема 

міграції постала порівняно нещодавно, відповідно ще досі немає ефективного методу 

державного регулювання, спрямованого на протидію нелегальній міграцій. І 

створення таких програм є основним завданням для нашої країни, а також для інших 

держав. 
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Запровадження нових стандартів захисту прав людини було нагальною 

потребою європейських країн, яким довелося пережити жахіття Другої світової війни, 

під час якої права людини  зухвало і масово порушувались [1, с. 34]. 

10 серпня 1949 року на пленарному засіданні Консультативної Асамблеї Ради 

Європи виступив П’єр – Анрі Тейтжен з доповіддю, в якій він чітко окреслив проект 

майбутньої Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Відповідно 

до проекту Конвенція повинна була не лише закріпити низку прав і свобод людини, 

але й створити Європейський Суд з прав людини. Після проходження внутрішніх 

процедур в органах Ради Європи проект Конвенції був відправлений до комітету 
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міністрів Ради Європи. 7 серпня 1950 року Комітет міністрів схвалив проект 

Конвенції. 4 листопада 1950 р. Європейська Конвенція про захист прав людини і 

основоположних свобод  була підписана у Римі. А чинності вона набула 3 вересня 

1953 року після її ратифікації країнами – підписантами та здачі на зберігання десяти 

ратифікаційних грамот [5, с. 14]. 

Поступово Конвенція поширювалася на весь континент Європи. Спочатку її 

сприйняла Західна Європа, а згодом і усі країни Центральної та Східної Європи. 

Варто визнати, що Європейська Конвенція є єдиним регіональним каталогом 

людських прав, що зобов’язує майже весь континент [2, с. 20]. 

Важливо, що Конвенція не лише проголосила права і свободи, але й 

забезпечила їхній дієвий захист. Автори документу передбачили створення системи 

органів контролю щодо реалізації прав і свобод, зазначених в Конвенції, який 

первісно був представлений Європейською комісією з прав людини (1954) та 

Європейським Судом з прав людини (1959). Саме діяльність конвенційних органів 

перетворила Конвенцію на унікальний, життєвий і такий, що розвивається, документ 

міжнародно-правового захисту [4, с. 10]. 

Конвенція слугує основою європейської регіональної системи захисту прав 

людини, яка є не лише найстарішою, але й найбільш ефективною серед існуючих 

регіональних систем захисту прав людини. Європейська модель захисту людських 

прав, представлена у поєднанні Європейської Конвенції та Європейського Суду 

становить не лише найуспішнішу у світі міжнародного права, а й одну з 

найпередовіших форм міжнародного юридичного процесу за всі роки його розвитку 

[2, с. 23 – 24]. 

Конвенція є важливим і надзвичайно впливовим чинником залучення в правову 

систему України європейських правових цінностей, які стосуються захисту прав 

людини [3, с. 28]. Процес приєднання  України до цього ключового на європейському 

просторі документа у галузі прав і свобод людини був досить не простим. 14 липня 

1992 року Україна заявила про своє бажання приєднатися до Ради Європи, що 

означало подальше схвалення її основних статутних умов: визнання принципу 

верховенства права, зобов’язання забезпечити права та основні свободи всім 

особам, які перебувають під юрисдикцією держави та ефективно співпрацювати з 

іншими країнами з метою досягнення цілей Ради Європи. Після того, як 

Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила позитивний висновок щодо заявки 

України на вступ до Ради Європи, Україна повинна була реалізувати пакет 
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зобов’язань на протязі одного року: прийняти нову конституцію; рамковий документ 

про правову політику України у сфері захисту прав людини; рамковий документ про 

правову та судову реформи; нові Кримінальний, Кримінальний процесуальний, 

Цивільний та Цивільний процесуальний кодекси; нові закони про вибори та про 

політичні партії тощо. 9 листопада 1995 р. відбулася урочиста церемонія вступу 

України до Ради Європи. Цього ж дня Україна підписала і Конвенція про захист прав 

людини і основоположних свобод 1950 р. та протоколи № 2, 3, 4, 5, 8, 11 до неї [1, с. 

34 – 35]. Україна ратифікувала Конвенцію 17 липня 1997 р. (текст ратифіковано із 

заявами та застереженнями). Конвенція набула чинності для України 11 вересня 

1997 р. МЗС України затвердило офіційний переклад 27 січня 2006 р. 

Набувши членство в Раді Європи, Україна взяла на себе й низку інших 

зобов’язань. Аналіз виконання цих зобов’язань свідчить, що українська влада стала 

поступово просуватись по шляху демократичних перетворень та забезпечення прав і 

свобод своїх громадян відповідно до європейських стандартів. Проте сьогодні 

частина українського суспільства висловлює критику щодо недостатнього впливу цієї 

Конвенції  на правозастосовну практику країни. Але не можна заперечувати, що 

Конвенція навіть до її ратифікації Україною, значно вплинула на процес розробки 

Конституції України, передусім у частині визначення в ній змісту прав і свобод 

людини [1, c. 35]. 

З часу набрання чинності Конвенцією було прийнято низку протоколів, які 

стали її невід’ємною частиною. Порівняно з іншими міжнародно-правовими засобами 

прав людини ця система характеризується високою ефективність, оскільки 

положення Конвенції та Протоколів до неї не тільки проголошують права та свободи 

людей, але й створюють механізм захисту прав,  порушених державою [6, с. 6]. 

Отже, Європейська Конвенція про захист прав людини і основоположних 

свобод 1950 р. займає особливе місце в системі наднаціонального контролю за 

дотриманням прав людини на європейському міждержавному рівні. На ній 

побудовано європейську систему захисту прав людини. 
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Гетьманщина – це один із найважливіших періодів становлення національної 

державності, в якому спостерігається процес утворення нових керуючих органів. 

Однак з регулярним втручанням сусідніх країн у справи нашої держави, компетенція 

управлінських органів звужується і, навіть, зникає. На сьогоднішній день ця проблема 

є досить актуальною. В даних тезах висвітлені повноваження Генеральної та 

Старшинської Рад, взаємозв’язок та значення цих інституцій в часи Гетьманщини. 

На початку правління Богдана Хмельницького українською державою були 

створені такі органи: загальна козацька рада або ж Генеральна рада і Старшинський 

уряд, який складався з гетьмана та найближчих помічників. Система управління 

реєстровим козацтвом була зразком для створення органів публічної влади в 

Гетьманщині. Дослідники також вважають, що на гетьмана вплинуло історичне 

минуле цих земель, а саме Київська Русь. Є таке твердження, що державний лад 

Богдан Хмельницький запозичив у Давньоруської держави [1]. 
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Найважливішим органом XVI століття була Генеральна Рада (в роки 

Національно-визвольної війни називали Військовою радою), яка мала схожі 

повноваження з гетьманом і відігравала дуже важливу роль на той час. До складу 

ради входили: козацьке військо, духовенство, козацька старшина та військова знать. 

Гетьман скликав раду окремими універсалами, учасники голосування ставали в коло, 

а в центрі нього був гетьман зі старшиною. Кількість осіб на Генеральній військовій 

раді досягала навіть 70 тисяч [2]. Генеральна рада мала виключні функції обирання 

або усунення гетьмана, обговорення зовнішньополітичних справ, прийняття законів, 

вирішення питань війни та миру, ратифікація міжнародних угод. Оскільки вона була 

також вищим військовим органом, то вирішувала питання військової стратегії. Але 

достатньо рідко Генеральна рада займалася внутрішньою політикою і це не дивно, 

тому що ці справи регулювала Старшинська рада [3]. 

Старшинська рада хоч і вважалась станово-представницьким органом, але не 

представляла всього народу, а лише окремі прошарки населення. Вона поділялась 

на 4 види: збори генеральної старшини, рада гетьмана з колегією генеральної 

старшини, збори генеральної старшини з участю полковників та з'їзди старшин. Рада 

мала широку компетенцію і могла конкурувати з повноваженнями гетьмана та 

генеральної ради [4]. М. Грушевський пише: «Старшинська рада мала своїм ядром 

раду генеральної старшини, тобто найближче коло міністрів гетьмана» [1]. До складу 

цього кола входили: генеральний бунчужний, обозний, осавул, писар, підскарбій, а 

також генеральні судді. Старшинська рада в майбутньому могла сформувати 

український парламент, але через складну політичну ситуацію це не вдалося. Хоча в 

ХVІІІ столітті початкові ознаки двопалатного парламенту вже формувались. Нижньою 

палатою були з’їзди всіх старшин, а верхньою - лише збори генеральної. Найчастіше 

Рада старшини вирішувала питання внутрішньої політики: розглядання судових 

справ, організація фінансами, матеріального забезпечення війська, контроль збору 

податків, прийняття таємних постанов. Старшинська рада брала участь у 

дипломатичних зустрічах гетьмана, посольствах до інших держав.  

Генеральна рада спочатку була центральним органом, який вирішував усі 

важливі питання країни та виражав колективну волю повноправних представників 

козацтва. Цей орган вважався найдемократичнішим через те, що в нього входили як 

привілейований стан козацтва, так і незаможний. Однак саме цей різний соціальний 

склад ради становив загрозу непередбачуваних рішень, збройних виступів і сутичок 

для гетьмана та старшини. Тому Генеральна рада не вважалася постійним органом. 
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З ХVІІ століття зменшується її вплив в державотворчій системі Гетьманщини, а  на 

початку XVIII століття вся компетенція звужується до затвердження рішень, які вже 

прийняли гетьман та старшина [5]. 

В той же час Старшинська рада додає до своїх повноважень ще й обрання 

генеральної старшини, полковників і сотників, порушуючи «суверенну волю народу – 

війська», за виразом М. Грушевського [1]. Фактично вона стає вищим органом влади і 

самостійно керує державою в період між гетьманування. Доказом цього може 

слугувати листування з царським урядом, приймання універсалів, скликання 

Генеральної ради та висування своїх кандидатів на вакансію гетьмана. Тож ця 

верхівка управлінського апарату була виконавчим, судовим та розпорядчим органом 

Гетьманщини. 

Таким чином можна зробити висновок, що Старшинська рада мала вищі 

повноваження та реально вирішувала долю України, в той час як Генеральна рада 

занепадала та діяла лише формально. 
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Судова реформа поетапно реалізується, у результаті чого перед юристами як 

практиками так і науковцями постає чимало питань. Зокрема, із набранням чинності 

нових редакцій процесуальних кодексів на обговоренні юридичної спільноти 

продовжує перебувати регламентація порядку розгляду справ. Чи не найбільших 

змін, у порівнянні із іншими видами судочинства, зазнав господарський процес, адже 

загальновідомо, що розгляд справ господарськими судами був найменш 

формалізованим [1]. 

Суттєвих змін зазнав і інститут доказування в господарському процесі. 

Розглянемо, як відбувається доказування після прийняття відповідних змін. 

З метою забезпечення належного та якісного розгляду справи, можливості 

учасникам процесу належним чином реалізовувати свої права, законодавець 

впровадив норми, що передбачають швидке та повне подання учасниками процесу 

наявних у них доказів по справі – разом з позовом чи відзивом на позов, а також 

наслідки порушення такого правила та встановлених строків подання доказів – 

неприйняття таких доказів судом до розгляду. 

Багато з новацій, які внесені до Господарського процесуального кодексу (далі 

– ГПК) України справді вражають, оскільки вони є абсолютно новими для всіх країн 

пострадянського простору. 

Так стаття 73 ГПК України встановлює, що доказами є будь-які дані, на підставі 

яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують 

вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для 

вирішення справи [2]. 

Стаття 74 ГПК передбачає, що кожна сторона повинна довести ті обставини, 

на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. 

Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. ГПК закріплено не 

право, а саме обов’язок учасників справи подавати усі наявні у них докази, не 

приховувати їх. 

Суд, за загальним правилом, не може збирати з власної ініціативи докази, що 

стосуються предмета спору. 

Виняток з цього правила становить лише випадок витребування доказів судом, 

коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їх 

процесуальних прав або виконанні обов’язків щодо доказів. 

Також суду надається право витребувати оригінал письмового чи електронного 

доказу (в разі подання копії (електронної копії) цих доказів). У разі ж невиконання цієї 
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вимоги суду такі докази до уваги не беруться за умови, що інша сторона поставить їх 

під сумнів. Суд також має право за власною ініціативою оглянути веб-сайт (сторінку) 

інші місця збереження даних в мережі Інтернет з метою встановлення та фіксування 

їх змісту. 

Отже, ГПК, зважаючи на основні завдання щодо забезпечення принципу 

змагальності сторін, йдеться про те, що суд має виступати в ролі арбітра, а весь 

тягар доказування має лягати на сторони та їх представників. 

При цьому згідно ГПК сторони несуть ризики настання наслідків, пов’язаних з 

вчиненням чи невчиненням процесуальних дій. 

Так, одним із цікавих нововведень є право суду визнати обставину 

встановленою у разі неподання відповідних доказів. За умовами статті 74 ГПК у разі 

посилання учасника справи на невчинення іншим учасником справи певних дій або 

відсутність певної події суд може зобов’язати такого іншого учасника справи надати 

відповідні докази вчинення цих дій або наявності певної події. У разі ненадання таких 

доказів суд може визнати обставину невчинення відповідних дій або відсутності події 

встановленою. 

Розширено в ГПК і перелік засобів доказування, а саме такими засобами 

будуть письмові докази, речові докази, електронні докази, висновки експертів та 

показання свідків. 

Ураховуючи динамічний розвиток інформаційних технологій, позитивним є 

введення в процесуальне законодавство такого засобу доказування як електронні 

докази («інформація в електронній (цифровій) формі, яка містить дані про обставини, 

що мають значення для справи, зокрема, електронні документи (текстові документи, 

графічні зображення, плани, фотографії, відео- та звукозаписи тощо), веб-сайти 

(сторінки), текстові, мультимедійні та голосові повідомлення, метадані, бази даних й 

інші дані в електронній формі. Такі дані можуть зберігатись, зокрема, на портативних 

пристроях (картах пам'яті, мобільних телефонах тощо), серверах, системах 

резервного копіювання, інших місцях збереження даних в електронній формі 

(зокрема, у мережі Інтернет). Тобто інформація з сайтів Інтернету тепер може бути 

доказом в суді. Таким чином, інформація з сайтів в мережі Інтернет тепер може бути 

доказом в суді. Проте існує багато питань, що пов’язані з технічною особливістю та 

природою електронних доказів. Зокрема, це можливість оперативної зміни 

зазначених доказів, що знаходяться на комп’ютерних серверах за кордоном; 

блокування доступу до певних ресурсів/серверів у мережі Інтернет; визнання 
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електронного доказу оригіналом або копією; копіювання файлів, що є та/або містять 

електронні докази, зі зміною налаштувань дати та часу на комп’ютері та багато 

інших. Тому питання формалізації електронних доказів та їх порядку подання мають 

бути конкретизовані та додатково роз’яснені, оскільки відсутність таких роз’яснень 

фактично призведе до неможливості подання електронних доказів або до хибного 

визнання їх неналежними або недопустимими чи навпаки [2]. 

Також, нестандартним нововведенням є можливість надання до матеріалів 

справи висновку експерта в галузі права. У ГПК визначено, що висновок експерта 

може бути наданий не лише на підставі ухвали суду про призначення експертизи, а й 

на замовлення учасника справи і такі висновки фактично матимуть однакову 

юридичну силу. 

ГПК містить застереження, що у такому висновку експерта зазначається, що 

він підготовлений для подання до суду та експерт обізнаний про кримінальну 

відповідальність за завідомо неправдивий висновок. 

Призначення експертизи судом за власною ініціативою або за клопотанням 

учасника справи обмежено наявністю сукупно таких умов: 

1) для з’ясування обставин, що мають значення для справи, є необхідними 

спеціальні знання у сфері, іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини 

неможливо; 

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих же питань або 

висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх 

правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю 

надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, 

визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для 

проведення експертизи матеріалів. 

Найбільш дискусійним є запровадження в господарському процесі такого 

засобу доказування як показання свідків. У ГПК встановлено, що за загальним 

правилом показання свідка викладаються письмово в заяві, в якій зазначаються дані 

про особу свідка, обставини, про які відомо свідку, джерела обізнаності свідка щодо 

цих обставин (оскільки не є доказом показання свідка, якщо він не може назвати 

джерела своєї обізнаності щодо певної обставини або такі показання ґрунтуються на 

повідомленнях інших осіб), а також підтвердження свідка про обізнаність із змістом 

закону щодо кримінальної відповідальності за надання неправдивих показань та про 

готовність з’явитися до суду за його викликом для підтвердження своїх свідчень. 
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Виклик же до суду свідка (за ініціативою суду чи за клопотанням учасника 

справи) передбачається лише у випадку, якщо обставини, викладені свідком у заяві, 

суперечать іншим доказам або викликають у суду сумнів щодо їх змісту, 

достовірності чи повноти. Встановлено в ГПК і наслідки неявки свідка в судове 

засідання [3]. 

Отже, з усього вищесказаного можна дійти висновку, що зміни, яких зазнав 

інститут доказування в господарському процесі у цілому є позитивними та 

необхідними. 
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В даній роботі ми досліджуємо питання суддівської правотворчості в Україні, 

яке є досить актуальним, оскільки воно протягом тривалого часу залишається 

законодавчо неврегульованим. З одного боку, суддівські акти мають виражений 

правотворчий характер, а з іншого – це законодавчо не закріплено. 

Як відомо, теорія і практика поділу державної влади, які прийняті в Україні, 

визнають суд одним з органів влади. Зазначені гілки влади, а саме – законодавча, 
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виконавча, судова – здійснюють управління суспільством, кожна влада – своїми 

засобами. За ідеальною схемою поділу влади представницька галузь створює 

законодавство, виконавча – здійснює власне управління, судова – вирішує спори, що 

виникають. У реальній дійсності поділ влади полягає не в ізоляції однієї галузі від 

іншої, їх діяльність взаємно переплетена. Слід визнати той факт, що всі три галузі 

державної влади використовують той самий засіб управління – видання обов'язкових 

для виконання правил поведінки. Представницька влада приймає найважливіші, 

великі, загальні правила – закони. Виконавча влада до виконання законів приймає 

більш конкретні правила. Нарешті, судова влада вводить правила, які вирішують 

спірні ситуації. Певна частина прийнятих правил судовою владою (сукупність судових 

прецедентів) може кваліфікуватися як судова правотворчість [1]. 

Варто зазначити, що в теорії права правотворчість зазвичай визначається як 

діяльність уповноважених державних органів, всього народу або його територіальних 

спільнот із встановлення, зміни або скасування юридичних норм. Це загальне 

визначення охоплює різні форми правотворчості, які практикуються у різних країнах, 

зокрема, діяльність щодо створення та санкціонування державою правових звичаїв 

або діяльність судів, у результаті якої створюються судові прецеденти. Проте, як 

відомо в Україні, єдиним джерелом права є нормативно-правові акти, а суди не 

можуть створювати правові норми [2]. 

На сучасному етапі розвитку держави та права термін «судова 

правотворчість» вже не сприймається негативно й має право на існування, позаяк 

відображує тенденції, що склалися в правових системах пострадянських країн. Так, 

російський науковець О. Попов під цим терміном розуміє особливий різновид 

правотворчості, діяльність вищих органів судової влади з метою створення 

необхідних умов для здійснення правосуддя, що не суперечить конституції й 

загальновизнаним принципам та нормам міжнародного права, спрямована на 

внесення вторинних змін до чинної системи права, що обумовлена необхідністю 

усунення невизначеності права, результатом якої стають норми, що закріплені у 

судових актах [3]. 

Відомо, що важлива роль у «прецедентоутворенні» належить вищим судам, 

наприклад Верховному Суду України, рішення яких публікуються в офіційних 

виданнях і служать своєрідними правовими моделями для нижчих за ієрархією 

органів судової влади. Так, на офіційному сайті Верховного Суду України розміщені 

тексти актів, які можуть містити правові позиції та витяги з рішень інших судів 
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загальної юрисдикції, якщо вони пройшли інстанційний розгляд у суді та схвалені 

ним. 

Проте, зовсім іншого забарвлення отримала проблема судової правотворчості 

з моменту створення Конституційного Суду України. Компетенція даного Суду та 

правова природа його рішень прямо говорять про те, що рішення Конституційного 

Суду України не тільки роз’яснюють чинне законодавство на предмет 

конституційності, але й змінюють і доповнюють закон. За час свого існування 

Конституційний Суд України створив чимало прецедентів, які активно 

використовуються [4]. 

Зокрема, і рішення Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів 

України мають силу переконливого прецеденту. Дійсно, кожний суддя, якому відома 

правова позиція вищої судової інстанції з того чи іншого питання, не може не 

приймати її до уваги, як виходячи з авторитетності вищої судової інстанції, так і з 

огляду на можливе оскарження та скасування його рішення. Водночас ситуація, за 

якої суддя, наприклад, першої інстанції, не погоджуючись з позицією ВСУ, приймає 

своє рішення всупереч цій позиції, ризикуючи наступним скасуванням свого рішення, 

є нормальною, такою, що відповідає Конституції, і, більше того, є необхідною. Без 

цього судова практика не зможе нормально розвиватись. Звичайно, від таких 

випадків слід відрізняти випадки, коли суддя у різних справах замість послідовного 

дотримання певної правової позиції довільно змінює її – таке скоріш за все свідчить 

або про низьку кваліфікацію, або про вплив на діяльність судді корупційних чинників і 

прийняття ним свідомо неправосудних рішень. За такі дії слід притягувати суддів до 

відповідальності, чого наразі якраз і бракує. 

Якщо ж суддя, погоджуючись з правовою позицією Верховного Суду України, 

приймає своє рішення у відповідності до такої позиції, то він робить це не через 

обов’язковість його рішення, а тому, що дана позиція, на думку судді, базується на 

законі [5]. 

Отже, питання суддівської правотворчості в Україні на сьогоднішній день є 

законодавчо неврегульованим, через що й існують суперечливі думки його 

визначення. Як вже було зазначено суди не можуть створювати правові норми, які б 

давали змогу регулювати відносини, неврегульовані законом. Проте, цьому 

протистоїть діяльність вищих судів рішення яких публікуються в офіційних виданнях і 

служать своєрідними правовими моделями для нижчих за ієрархією органів судової 

влади. З цього випливає, що питання суддівської правотворчості є нагальною і 
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потребує скорішого вирішення, в результаті якого рішення суддів зможуть 

врегульовувати ті відносини, які неврегульовані законом. 
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Зі здобуттям Україною незалежності почалося вивчення проблем власності 

Українського народу вченими-правознавцями. Проблеми права власності завжди 

привертали до себе увагу науковців, насамперед економістів, соціологів та юристів. 

Категорія «власність Українського народу» увійшла до правничого обігу з 

прийняттям Конституції України, у ст. 13 якої зазначено, що земля, її надра, 

атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які містяться в межах території 

України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) 

економічної зони є об'єктами права власності Українського народу [1].   

Учені обґрунтували висновок [2], що власність Українського народу становить 

собою особливу частину майна, що призначене для задоволення потреб усього 

суспільства і втілює у собі загальний суспільний інтерес. На відміну від «звичайної» 

державної власності, майнові об'єкти якої можуть змінюватися і відрізнятися в кожній 
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країні відповідно до її історичних, економічних та інших особливостей, так звана 

суспільна власність практично всюди має однаковий склад майнових об'єктів.  

До таких об'єктів зазвичай відносять: повітряний простір над територією 

країни, територіальне море та континентальний шельф, дно та надра 

територіального моря; внутрішні морські води та дно внутрішніх морів; морські 

берегові смуги встановленої законом ширини; русла судноплавних річок з 

береговими смугами встановленої законом ширини; озера, лагуни та інші водоймища 

природного походження; порти, гавані, затоки, рейди та бухти, а також дамби, моли, 

хвилерізи, маяки та інші берегові споруди; дороги, шосе та мости загального 

користування зі смугами відчуження і допоміжними спорудами та службами; рови, 

греблі, водосховища, канали, насипи і котловани, збудовані з метою іригації, 

меліорації та інших суспільно необхідних і корисних цілей; площі, тротуари, 

громадські парки, громадські рекреаційні зони тощо [2]. 

Мета даної роботи – дослідити право власності Українського народу на морські 

простори, зокрема на внутрішні води, територіальне море, а також права 

використання виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу.  

Право користування морем є відкритою, складною та динамічною системою, 

специфіка якої полягає в існуванні численних різнорівневих правових порядків, 

взаємопов’язаних між собою комплексом принципів та норм міжнародного та 

звичаєвого права, права міжнародних організацій та відповідного внутрішнього права 

держав. Звідси відкритість системи міжнародного морського права в цілому 

обумовлено її взаємозв’язком з іншими системами та окремими їх елементами, її 

складність виявляється як у системності складових елементів, так і наявності 

розгалужених багаторівневих зв’язків цих елементів, а динамічність – визначається 

здатністю її до самоорганізації та спроможністю змінюватися в процесі глобалізації 

світу [3].  

В сучасній доктрині міжнародного морського права можна виділити чотири 

групи категорій морських просторів: простори, що входять до складу державної 

території та мають національно-правовий режим; простори з міжнародно-правовим 

режимом; простори зі змішаним режимом; простори зі спеціальним правовим 

режимом [4]. 

Виходячи з розвитку права користування морем в сучасний період, можна 

визначити такі дефініції морських просторів, які або відсутні в міжнародному 

морському праві або викликають великі спори в його доктрині та практики. Так, 
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внутрішні води є водами, що входять до складу суверенної території прибережної 

держави і розташовані у континентальних та острівних держав (не держав-

архіпелагів) – у бік берега від вихідних ліній територіального моря, а у держав-

архіпелагів – у бік берега від замикаючих ліній внутрішніх вод. Під виключною 

економічною (морською) зоною треба розуміти район, що знаходиться за межами 

територіального моря і безпосередньо прилягає до нього, який підпадає під 

специфічний правовий режим, відповідно до якого права і юрисдикція прибережної 

держави та права і свободи інших держав регулюються відповідними положеннями 

міжнародного морського права. Під прилеглою зоною необхідно розуміти морський 

пояс (частину виключної економічної зони), що безпосередньо прилягає до 

територіального моря, шириною до двадцяти чотирьох морських миль, відлічуваних 

від базових ліній, які використовуються для виміру ширини територіального моря 

(нормальні та прямі вихідні лінії, архіпелажні лінії). Під континентальним шельфом 

варто розуміти морське дно і надра підводних районів, що простираються від 

зовнішнього кордону територіального моря до фіксованої міжнародним правом межі, 

над якими прибережна держава здійснює суверенні права з метою розвідки і 

розробки їх природних ресурсів. 

Правовий статус кожного з морських просторів залежить не лише від 

поширення на нього суверенних прав держави, але й у відповідних випадках 

міжнародно-правової позиції держави стосовно даного простору та внутрішнього 

права [5]. 

Термін «замкнуті або напівзамкнуті» моря в Конвенції 1982 р. відображає 

географічні ознаки цих морів з їх юридичною кваліфікацією, а саме, що ці моря 

оточені двома або більше державами, і з’єднуються з іншим морем або океаном 

через вузький прохід, або складаються цілком чи головним чином з територіальних 

морів і виключних економічних зон двох або більше прибережних держав. Його не 

слід ототожнювати чи порівнювати з таким терміном як «закриті або напівзакриті» 

оскільки вони відображають зовсім різні властивості цих морів. Одне і те саме море 

може бути як «замкнутим або напівзамкнутим», так і «закритим або напівзакритим». 

В основу правового режиму судноплавства в "міжнародних каналах" закладено 

два основоположних взаємозалежних принципи: принцип територіального 

суверенітету та принцип свободи сполучень, який, однак, не може застосовуватися in 

adversum держави і повинен бути явно вираженим у міжнародних конвенціях, 

двосторонніх угодах або національних нормативних актах. 
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Ріки разом з озерами утворюють єдину водну систему, яка є найважливішим 

елементом природного середовища, що служить людині, з одного боку, та 

природним водним шляхом, а з іншого – джерелом питної і промислової води, а 

також середовищем існування живих ресурсів. Однак незважаючи на значимість 

таких водойм для міжнародного співтовариства відносно їх правового режиму ніколи 

не існувало однакових правил. А ті нормативні документи, що приймалися з цих 

питань, стосуються або конкретних рік і озер, або були скоріш актами, спрямованими 

на стимулювання співробітництва, ніж основами визначення їх правового статусу [6]. 

Проблеми класифікації та делімітації морських просторів в Чорноморсько-

Азовському басейні пов’язані з трьома основними факторами: природним розвитком 

суспільства та розширення масштабів і можливостей всебічного використання 

потенціалу морських просторів; географічними особливостями Чорноморсько-

Азовського басейну; перерозподілом інтересів у цьому регіоні в зв’язку з розпадом 

СРСР і появою на його місті нових незалежних держав, в тому числі України [7]. З 

позиції інтересів України відносно делімітації Азовського моря необхідно виходити з 

концепції історичних внутрішніх вод, які мають бути розмежовані з Росією шляхом 

укладення угоди про встановлення морського кордону між двома державами [9]. 

Розмежування континентальних шельфів та виключних економічних зон 

України й Румунії повинно базуватися на тріаді принципів: двосторонній угоді; 

рівновіддаленості; та особливих обставинах (історичні й економічні підстави, складна 

конфігурація берегової лінії та розміри Чорного моря, довжина берегової лінії кожної 

з держав, розміри їх сухопутних територій і чисельність населення та права острова 

Зміїний на такі категорії морського простору як територіальне море, виключна 

економічна зона, континентальний шельф тощо) [8]. 

Встановлення Туреччиною національних правил проходу Чорноморських 

проток суперечить положенням ряду норм міжнародного права і дає цій країні певні 

економічні переваги, не створюючи при цьому додаткових гарантій зниження 

імовірності навігаційних аварій, і тому, виходячи з національних інтересів України, 

необхідно проводити політику, спрямовану на перегляд положень Конвенції про 

протоки 1936 р. 

19 лютого 2018 року Україна подала до арбітражного трибуналу ООН 

меморандум про порушення Росією положень Конвенції ООН з морського права 1982 

року. Як заявляють в українському зовнішньополітичному відомстві, «меморандум 

доводить, що Російська Федерація порушила суверенні права України в Чорному та 
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Азовському морях та в Керченській протоці». Починаючи з 2014 року, Російська 

Федерація незаконно позбавила Україну можливості здійснювати свої права морської 

держави, задля власних потреб експлуатує суверенні ресурси України, узурпувала 

права України регулювати власні морські території. Зухвало порушуючи міжнародне 

право, Російська Федерація викрадає енергетичні та рибні ресурси, які належать 

Україні і її народу, при цьому серед іншого завдає фізичної шкоди українським 

рибалкам, блокує захід суден в українські порти у зв’язку із незаконним будівництвом 

Керченського мосту». Згідно з повідомленням, Україна просить арбітражний 

трибунал припинити порушення Російською Федерацією Конвенції ООН з морського 

права та підтвердити права України в Чорному та Азовському морях та у Керченській 

протоці, у тому числі і зобов’язати Росію «поважати суверенні права України в своїх 

водах, зупинити крадіжку українських ресурсів, а також виплатити компенсацію за 

завдану шкоду» [10]. 

Необхідність дотримання принципу примату міжнародного права з метою 

усунення відхилень в застосуванні у внутрішньому праві України ряду положень 

міжнародного морського права, зокрема з питань встановлення певних категорій 

морських просторів й визначення їх правових режимів, а також забезпечення безпеки 

мореплавства й запобігання забруднення морського середовища. 

Отже, Український народ має право на морські простори, зокрема на внутрішні 

води, територіальне море, а також права використання виключної (морської) 

економічної зони та континентального шельфу. Причому є багато проблем з 

реалізацією цього права. На сьогоднішній день більш-менш вирішено питання 

делімітації морських просторів з Румунією та Туреччиною. В той же час окупація 

Криму та порушення РФ норм Конвенції ООН по морському праву 1982 року не дає 

надії на вирішення питання щодо делімітації морських між Україною та РФ, зокрема у 

Чорному та Азовському морях та Керченської протоці, у найближчому часі. Таким 

чином, право Українського народу на водні простори істотно обмежено. 
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Україна – одна з найбільших країн-донорів робочої сили в Європі, де зовнішня 

трудова міграція стала об’єктивною реальністю сьогодення. Потоки заробітчанства 

сформувалися в умовах низької заробітної плати, підвищеного рівня безробіття та 

вимушеної неповної зайнятості, поширення бідності та високого рівня маєтного 

розшарування населення, значного розриву у рівнях оплати праці в Україні і 

зарубіжних країнах [1, с. 5]. За таких умов, дослідження процесу зовнішньої трудової 

міграція набуває актуальності. 

Метою статті є здійснення аналізу причин зовнішньої міграції та позитивних і 

негативних наслідків цього процесу. Досягнення поставленої мети зумовлює 

виконання таких завдань: з’ясувати особливості зовнішньої міграції; окреслити 
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проблеми які потрібно вирішити у сфері зовнішньої міграції; визначити пріоритетні 

напрямки  розвитку державної політики у сфері міграції. 

Важливість проблеми зумовила увагу до неї науковців і практиків, органів 

виконавчої влади та законодавців. Дану проблематику досліджували українські вчені 

Ю. І. Римаренко, О. І. Піскун, В. І. Олефір, С. Б. Чехович та ін.  

Трудова міграція – це переміщення в просторі, які здійснюється індивідами з 

метою підвищення рівня життя на основі більш вигідного використання власної 

робочої сили без зміни постійного місця проживання. На відміну від стаціонарної 

міграції, для цього виду міграції властиве збереження постійного зв’язку мігранта зі 

своєю родиною як у інформаційно-особистісних, так і у економічних формах [1, с. 8]. 

Відмінність таких понять, як «міграція населення» і «трудова міграція» полягає 

в основній меті. Якщо міграція населення – це переміщення людей (сімей) у 

міжнародному територіальному просторі з метою пошуку нового місця постійного 

проживання, то міграція трудових ресурсів – це переміщення людей у міжнародному 

територіальному просторі з метою пошуку місця роботи без зміни місця постійного 

проживання [2, с. 8]. 

Залежно від просторового горизонту переміщення можна виділити такі види 

міжнародної трудової міграції: зовнішня міграція – це переміщення населення за 

межі певної країни; внутрішньоконтинентальна міграція – переміщення населення 

між країнами в межах одного континенту; міжконтинентальна міграція – переміщення 

населення між країнами різних континентів [3]. Зовнішня трудова міграція – 

переміщення громадян України, пов’язане з перетинанням державного кордону, з 

метою здійснення оплачуваної діяльності в державі перебування [4]. 

Причини зовнішньої трудової міграції носять майже виключно економічний 

характер. Зовнішніми причинами трудових міграцій громадян України за кордон 

виступає привабливий ринок праці західних країн та відповідна матеріальна оцінка 

трудової діяльності. Окрім того, демографічні чинники свідчать про постійне 

зростання попиту розвинутих країн на працю іноземців. Серед внутрішніх причин 

трудових міграцій українських громадян – незадоволений попит на роботу всередині 

країни, неадекватно низька фінансова оцінка робочої сили [6]. 

За результатами дослідження, проведеного експертами європейської комісії 

«CaritasInternational» на 2011 рік майже 4,5 млн трудових мігрантів з України 

перебувають за кордоном, з яких 1,7 млн – у країнах ЄС [7]. За іншими оцінками, ця 

цифра коливається від 2 до 7 млн. [5; 8]. 
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Державна політика у сфері зовнішньої трудової міграції базується на 

принципах забезпечення прав та законних інтересів трудових мігрантів і членів їхніх 

сімей та здійснюється на засадах ефективного державного регулювання процесів 

зовнішньої трудової міграції [4]. 

Законом України «Про зовнішню трудову міграцію» від 05. 11. 2015 р. 

визначено, що права трудових мігрантів, зокрема на належні умови праці, 

винагороду, відпочинок і соціальний захист, регулюються законодавством держави 

перебування та міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України. 

Дипломатичні представництва України вживають заходів для того, щоб трудові 

мігранти і члени їхніх сімей у повному обсязі користувалися правами, наданими їм 

відповідно до законодавства. Консульські установи України за кордоном на постійній 

основі здійснюють прийом громадян, надають безоплатну консультативно-правову 

допомогу з консульських питань, а також інформацію щодо міжнародного права і 

національного права іноземних країн [4]. 

Серед позитивних результатів зовнішньої трудової міграції для України можна 

назвати такі: сприяння інтеграції України до світового ринку праці; послаблення 

потоку безробіття на національний ринок праці, зниження соціальної напруженості в 

суспільстві; надходження до України додаткової іноземної валюти у формі грошових 

переказів трудових емігрантів та інвестування коштів в економіку через створення 

спільних підприємств з іноземними засновниками; надання громадянам України 

можливості реалізувати свої здібності за кордоном, підвищити рівень кваліфікації та 

поліпшити матеріальне становище; спонукання продуктивнішої діяльності 

українських працівників через створення конкуренції з закордонними фахівцями [9, с. 

113]. 

Серед негативних наслідків трудової міграції можна назвати такі: втрата 

Україною конкурентоспроможної частини власної робочої сили (особливо науковців і 

фахівців), що призводить до уповільнення темпів науково-технічного прогресу; 

збільшення тиску на національний ринок праці внаслідок створення іноземними 

громадянами конкуренції місцевій робочій силі; втрата Україною іноземної валюти, 

що вивозиться іммігрантами як власні заощадження; дискримінація та експлуатація 

українських громадян з боку місцевих роботодавців; виникнення політичних та 

економічних претензій до України з боку країн-реципієнтів у зв’язку зі збільшенням 
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нелегальної трудової міграції українців; зростання злочинності та соціальної 

напруженості у суспільстві через міжнаціональні конфлікти [9, с.114]. 

Система заходів внутрішнього спрямування щодо подолання негативних 

трудової міграції: створення робочих місць (цілеспрямовано створювати робочі місця 

в таких галузях, як сільське господарство, легка, текстильна і хімічна промисловість, 

тобто там, де сьогодні використовується праця мігрантів в Європі) [10], вирішити 

питання підвищення рівня оплати праці; обмеження «тіньової» економіки та 

«тіньової» зайнятості тощо. Комплексна оцінка міграційних потоків, ситуації в 

регіонах та їх потенціалу і розробка нормативно-правових документів, які б 

забезпечили виконання згаданих заходів [5]. 

Отже, зовнішня трудова міграція є природною реакцією працездатних 

громадян України на негативні зміни в соціально-економічному житті суспільства в 

період складних процесів в національній економіці. Проте, як справедливо 

зауважують В. І. Оліфер та Б. М. Сіренко, у сучасному світі міграція перетворюється 

на одну з найбільш діючих рушійних сил, що формує соціальний ландшафт ХХІ 

століття [10, с. 74]. Нажаль, неможливо повністю позбутися негативних наслідків 

трудової міграції для України. Існує загроза втрати значної частини якісної, найбільш 

економічно активної національної робочої сили. Потрібно вирішити низку проблем, 

основними з яких є: активізація політики щодо формування привабливого 

внутрішнього ринку праці; проведення політики посилення соціального захисту 

трудових мігрантів – громадян України тощо [6]. 
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Правові проблеми (конфлікти), пов’язані з доменними іменами, майже завжди 

відбуваються навколо широко відомих торговельних марок та інших засобів 

індивідуалізації фізичних і юридичних осіб, у зв’язку з чим домен слід відмежовувати 

від цих суміжних об’єктів. 

Метою моєї роботи є дослідження прав на домен в порівнянні з правами на 

торговельну марку як об’єкт інтелектуальної власності у зв’язку з різким зростанням 

їхньої популярності і частоти порушення прав на ці об’єкти в мережі Інтернет. 

Наукові дослідження щодо засобів індивідуалізації учасників цивільного обігу 

сформульовані в теоретичних розробках вітчизняних та іноземних вчених, зокрема:, 

Н. І. Майданика, А. О. Серго, В. А. Дозорцева, О. В. Жилінкової, О. С. Йоффе, В. О. 

Калятіна, П. П. Крайнєва, Ю. Л. Немець О. А. Підопригори та інших, присвячені 

питанням використання  торгівельної марки у доменних іменах. 

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон 

№ 3689-XII) визначає поняття «знак» і «доменне ім’я»: знак – позначення, за яким 

товари і послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг інших осіб; 
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доменне ім’я – ім’я, що використовується для адресації комп’ютерів і ресурсів в 

Інтернеті [1]. 

Більш детально розуміння доменного імені обгрунтовується доктриною права. 

Зокрема, А. Серго зазначає, що доменом (domain) або доменним ім’ям (domain 

name) переважно визнають унікальне позначення, яке знаходиться в системі 

доменних імен (DNS) та ідентифікує (індивідуалізує) інформаційний ресурс, 

належний фізичним або юридичним особам у міжнародній комп’ютерній мережі 

Інтернет [2, с. 59]. 

Схожу позицію обстоює А. Кодинець, який розглядає доменне ім’я як словесне 

позначення, що використовується для ідентифікації інформаційного простору та 

орієнтації користувачів у Всесвітній мережі, пошуку інформації про товари, послуги, 

характер, сферу діяльності юридичної чи фізичної особи [3, с. 18]. 

Товарні знаки в доменних іменах широко використовуються для створення у 

споживачів асоціативного зв’язку між діяльністю тієї чи іншої компанії та її сайтом в 

мережі Інтернет. 

Однак, доменне ім’я індивідуалізує не продукцію, виконані роботи або послуги, 

а, насамперед, інформаційний ресурс (делегований домен). За своїм характером 

домен є унікальним, оскільки технічні особливості системи доменних імен 

виключають можливість існування в цій системі двох тотожних доменних імен.  

З одного боку, при всій подібності доменних імен із торговельними марками 

істотні і унікальні характеристики домену унеможливлюю розуміння цього об’єкту в 

якості похідного виду торговельної марки. 

Істотні характеристики домену, що відрізняють його від торговельної марки 

можна визначити таким чином: 

– по-перше, доменне ім’я не може бути відносно новим, воно може бути лише  

абсолютно новим, унікальним не лише для країни реєстрації, а й для всіх країн світу. 

– по-друге, домен належить лише одній особі і не обов’язково підприємцю. 

– по-третє, обов’язкового використання доменного імені в доцільній діяльності 

не вимагається під загрозою дострокового припинення правової охорони [4, с. 9]. 

З іншого боку, в українському законодавстві є тенденція обґрунтувати  правову 

природу домену за допомогою конструкції торговельної марки в зв’язку з їх 

подібністю. Так, у 2002 році до ст. 16 Закону № 3689-XII було внесено норму, згідно з 

якою використанням торговельної марки визнавалося, зокрема, використання 

доменних імен, тотожних чи подібних до знака настільки, що їх можна сплутати. В 
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подальшому ст. 16 вказаного закону було викладено у новій редакції: від 2003 року 

використанням торговельної марки визнається, зокрема, застосування її у доменних 

іменах. Тому одним із способів захисту прав на доменні імена є захист права 

інтелектуальної власності на торговельні марки. А відповідно до ч.1 ст. 4 Закону 

України «Про захист від недобросовісної конкуренції» визначено умови, за яких 

використання без дозволу чужих позначень визнається недобросовісною 

конкуренцією [5]. 

В зв’язку з окресленим правовим регулюванням склалася така 

правозастосовна практика коли у випадку правової колізії домену з торговельною 

маркою перевага надається останній, а пріоритет використання торговельної марки 

повинен поширюватись і на доменні імена. Відсутність у нормах закону прямої 

вказівки на те, що використання в доменному імені чужого товарного знака є 

порушенням прав володільця товарного знака, не перешкоджає визнанню судом 

таких дій правопорушенням. Тому розміщення торговельної марки в мережі Інтернет, 

зокрема в доменному імені, і при інших способах адресації визнається незаконним 

використанням торговельної марки. 

В той же час не визнається порушенням прав на торговельну марку 

використання домену, що відбувається в межах передбачених законом випадків 

правомірного використання марки без згоди володільця, а саме: 

– використання словесної охоронюваної частини такої марки іншою особою у  

доменному імені за умови, що таке доменне ім’я було зареєстроване до подачі заявки 

на реєстрацію марки, або якщо був заявлений пріоритет – до дати пріоритету. За 

таких умов, фактично буде застосовуватись принцип першовикористання, який, як це 

вбачається зі змісту ст.500 ЦК України [6] та втілено в нормі ч. 6 ст. 16 Закону № 3689-

XII, згідно з якою виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам 

використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на випадки, 

зокрема: 1) здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, 

якщо був заявлений пріоритет, до дати пріоритету заявки; 2) некомерційного 

використання знака; 3) добросовісного застосування ними своїх імен чи адрес. 

– використання третьою особою як доменного імені позначення, словесна 

охоронювана частина якого відповідає такій марці, у тому випадку, якщо особа, яка 

зареєструвала доменне ім’я, має відповідне право на інший словесний, аналогічний за 

написанням об’єкт прав (торговельна марка, охоронювана частина промислового 

зразка, окремі об’єкти авторського права тощо) [4, с. 10]. 
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В науковій літературі неоднозначно оцінюється характер прав на спірне 

доменне ім’я, яке після реєстрації  або не використовується взагалі, або не 

застосовується щодо однорідних товарів, не порушуючи, таким чином, Закон № 

3689-XII. 

Так, Ю. Л. Немець припускає можливість визнання таких дій 

недобросовісними і поширення на них положень ч. 3 ст. 13 ЦК України про 

зловживання правом [7]. 

На думку З. Мілютін доцільно досліджувати питання про мету реєстрації 

спірного доменного імені і, якщо встановлено, що спірне доменне ім’я було 

зареєстроване виключно з метою перешкодити володільцю виключних прав на 

засоби індивідуалізації в реалізації його прав, потрібно застосовувати положення про 

неприпустимість зловживання правом [8, с. 62]. 

Висновки:  

Отже, підсумовуючи все вищевказане, слід зазначити, що правова природа 

використання  торгівельної марки в доменному імені до сьогоднішнього дня в 

українському законодавстві чітко не визначена. Саме така невизначеність з одного 

боку тягне за собою діаметрально протилежну судову практику, а з іншого – є певним 

«двигуном» правової думки в пошуку оптимальної правової позиції.  

Відсутність детального законодавчого регулювання питань, пов'язаних з 

використанням торгівельної марки і доменних імен викликає спори як щодо їхньої 

правової природи, так і способу захисту прав при їхньому недобросовісному 

використанні. 

На мою думку, право на доменне ім’я належить до абсолютного майнового 

права і має бути включене до переліку об’єктів інтелектуальної власності. Відповідно 

і механізм захисту прав у даних правовідносинах не слід обмежувати лише тими 

способами, що передбачені для захисту прав на знаки для товарів і послуг. 
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В даній статті проаналізовані деякі аспекти зловживання процесуальними 

правами учасниками господарського процесу в ракурсі деструктивного впливу на 

функціонування господарського процесу. 

З моменту виникнення процесу вирішення спорів між особами, який 

регулювався державою, надання певного кола прав, якими вони користались під час 

руху цього процесу, виникає бажання особи використовувати ці права не за 

призначенням, а з метою спричинити для іншої сторони спору негативні наслідки. 

Існування подібного явища мало місце ще за часів Римської імперії, де правова 

думка сягнула високого для тих часів розвитку. 

Минуло багато часу, однак проблема зловживання процесуальними правами 

не втрачає своєї актуальності і на даний час. Чимало дій в господарському процесі 

можна кваліфікувати як зловживання процесуальними правами. Однак, на жаль, 

немає дієвого механізму, який би запобігав таким діям. Саме цим обумовлена 

актуальність даного дослідження. 
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Проблемі зловживання процесуальними правами в господарському процесі 

присвячували свої дослідження багато вітчизняних науковців: С. Андрощука, Д. 

Ігнатова, Е. Ткаченка. Досить детально проаналізовано це явище, але в дещо іншому 

ракурсі, в роботах А. Смітюха. 

Метою даного дослідження є аналіз зловживання процесуальними правами 

учасниками господарського процесу в аспекті деструктивного впливу на 

господарський процес. 

В багатьох країнах як континентального так і англо-американського права існує 

таке правове явище, як зловживання процесуальними правами. Законодавство ряду 

європейських країн усвідомило всю значимість і серйозність даної проблеми, про що 

свідчать норми, що стосуються зловживання процесуальними правами, і надані 

судам повноваження по боротьбі з ними. Санкції за подібні зловживання 

застосовуються у Франції, Бельгії, у меншому ступені – у Голландії. Процесуальне 

законодавство ні однієї з країн не виробило чіткого і ясного визначення поняття 

зловживання процесуальними правами. Однак у ньому є норми, що містять загальні 

положення про «лояльність і чесність» учасників процесу як невід’ємних елементах 

процесуальної поведінки сторін (відповідні норми є в італійському процесуальному 

кодексі, процесуальних законах ряду латиноамериканських країн, Модельному 

кодексі для країн Латинської Америки) 3. 

У дореволюційній, радянській та вітчизняній науковій літературі немає 

однозначного поняття зловживання процесуальними правами. Так, Є. В. 

Васьковський визначає зловживання процесуальним правом як «неприпустиме 

здійснення права, що спрямовано проти правильного, своєчасного розгляду і 

вирішення справи або веде до вкрай несправедливих результатів для противної 

сторони» 4, с. 677. 

Як правопорушення розглядає зловживання правом В. П. Грибанов. Він надає 

наступну дефініцію: «зловживання правом є особливий тип цивільного 

правопорушення, вчиненого уповноваженою особою при здійсненні їм приналежного 

йому права, зв’язаний з використанням недозволених конкретних форм у рамках 

дозволеного йому законом загального типу поведінки» 5, с. 47. 

А. Н. Єрмаков розглядає в якості зловживання правом будь-яку поведінку 

суб’єкта, що прямо не порушує правові розпорядження, але спрямована на 

недосягнення мети судочинства, а саме на правильний і своєчасний розгляд і 

вирішення справи. «Особа, – як зазначає А. Н. Єрмаков, – може прямо не 
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порушувати вимоги закону, але діяти не відповідно до його мети і заподіяти 

визначена шкода правам і законним інтересам інших осіб» 6, с. 124. 

Підтримуючи основну ідею Є. В. Васьковського, Я. В. Грель визначає 

зловживання процесуальним правом як неприпустиме здійснення права, що 

звернено проти правильного, своєчасного розгляду і вирішення справи, 

рівноправності сторін або веде до вкрай несправедливих результатів для противної 

сторони 7, с. 10. 

Діюче господарське процесуальне законодавство не надає поняття 

зловживання процесуальними правами, воно навіть не містить такого 

словосполучення. Однак, відповідальність, яку суд може покласти на сторону за дії, 

що кваліфікуватимуться як зловживання процесуальними правами, в 

Господарському процесуальному кодексі України передбачена. 

Так, Господарський процесуальний кодекс (далі – ГПК) містить статтю 

«Неприпустимість зловживання процесуальними правами», яке може проявлятись у 

вигляді подання скарги на судове рішення, яке не підлягає оскарженню; подання 

позовів до одного й того ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих 

самих підстав; подання завідомо безпідставного позову, позову за відсутності 

предмета спору або у спорі, який має очевидно штучний характер; укладання 

мирової угоди, спрямованої на шкоду правам третіх осіб, умисне неповідомлення 

третіх осіб, які мають бути залучені до участі у справі. 

Згідно зі статтею 43 ГПК учасники судового процесу та їх представники повинні 

добросовісно користуватися процесуальними правами; зловживання 

процесуальними правами не допускається 2. 

Залежно від конкретних обставин суд може визнати зловживанням 

процесуальними правами дії, що суперечать завданню господарського судочинства, 

зокрема: 

1) подання скарги на судове рішення, яке не підлягає оскарженню, не є чинним 

або дія якого закінчилася (вичерпана), подання клопотання (заяви) для вирішення 

питання, яке вже вирішено судом, за відсутності інших підстав або нових обставин, 

заявлення завідомо безпідставного відводу або вчинення інших аналогічних дій, 

спрямованих на безпідставне затягування чи перешкоджання розгляду справи чи 

виконання судового рішення; 

2) подання декількох позовів до одного й того самого відповідача (відповідачів) 

з тим самим предметом та з тих самих підстав або подання декількох позовів з 
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аналогічним предметом і з аналогічних підстав, або вчинення інших дій, метою яких є 

маніпуляція автоматизованим розподілом справ між суддями; 

3) подання завідомо безпідставного позову, позову за відсутності предмета 

спору або у спорі, який має очевидно штучний характер; 

4) необґрунтоване або штучне об’єднання позовних вимог з метою зміни 

підсудності справи, або завідомо безпідставне залучення особи як відповідача 

(співвідповідача) з тією самою метою; 

5) укладення мирової угоди, спрямованої на шкоду правам третіх осіб, умисне 

неповідомлення про осіб, які мають бути залучені до участі у справі. 

Якщо подання скарги, заяви, клопотання визнається зловживанням 

процесуальними правами, суд з урахуванням обставин справи має право залишити 

без розгляду або повернути скаргу, заяву, клопотання. 

Суд зобов’язаний вживати заходів для запобігання зловживанню 

процесуальними правами. У випадку зловживання процесуальними правами 

учасником судового процесу суд застосовує до нього заходи, визначені ГПК 2. 

Висновки: 

Отже, підсумовуючи вище наведене, можна зробити висновки, що сам факт 

запровадження відповідальності за зловживання процесуальними правами 

стимулюватиме учасників судового процесу добросовісно користуватися належними 

їм процесуальними правами. 
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Стрімкий розвиток сучасної правової науки суттєво обумовлює підвищення 

інтересу до проблематики історії розвитку правової системи, інститутів та галузей 

права України. Останнім часом суттєво збільшується зацікавленість історією, роллю 

та значенням впливу римського права на розвиток правового регулювання. У зв’язку 

з цим, ми спробуємо проаналізувати особливості рецепції римського права в Україні, 

оскільки цей процес мав специфічні риси в нашій державі. 

Актуальність даної теми дослідження полягає в тому, що реформа цивільного 

законодавства України призвела до нової хвилі рецепції римського права в 

національну систему права. Тому наукова новизна дослідження полягає в тому, що 

на основі викладених у дослідженні фактів, ми з’ясуємо, яким чином відбувалась 

рецепція римського права в Україні, зокрема, визначимо її етапи, а також особливості 

сучасного стану рецепції римського права в нашій державі. 

Сам термін рецепція походить від латинського слова «гесерtіо», тобто 

«прийняття» або «запозичення». Тому рецепція – це процес прийняття, сприйняття 

або запозичення чи створення на існуючій базі чогось нового у сфері права. 

Варто зауважити, що рецепція римського права на території сучасної України 

здійснювалася декілька разів як безпосередньо, так і через інші правові системи [1, c. 

87–96]. 

Так, зокрема, рецепція римського права в Україні пройшла наступні етапи: 

– давньоруський етап (ІХ – ХІІІ ст.); 

– литовсько-руський етап (ХІV – ХVII ст.); 

– кодифікація законодавства України у складі Російської імперії (ХVIIІ – поч. 

ХХ ст.); 

– радянський етап (ХХ ст. – 1991 р.); 

– сучасний етап (1991 р. і по нині) [6, c. 17]. 
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Починаючи з часів Київської Русі, можна простежити візантійсько-римський 

вплив на джерела права. Прикладом можуть слугувати договори з Візантією, так 

зване jus gentium Східної Римської імперії (907, 911, 944 і 977). Неабияку роль у 

правовій системі Русі відіграла «Руська правда» 1054 року, створена під впливом 

положень як звичаєвого давньоруського права, так і візантійсько-римського. 

Візантійсько-римське право вплинуло також на розвиток руського права в XIV – 

XVIІ ст. Так, до «Судебника царя Івана ІІІ» 1497 р. додавалися статті візантійського 

права під назвою «Стародавні закони із книг Юстиніана». Дослідник М. В. Калачов, 

провівши аналіз, визначив, що «Соборне уложення» царя Олексія Михайловича 1640 

р. містило норми юстиніанівського законодавства. 

Після приєднання України до Московської держави значного впливу ідей та 

рішень римського приватного права зазнало «Зібрання малоросійських прав» 1807 р. 

Деякі науковці заперечували вплив римсько-правових ідей у цивільному праві 

Російської імперії. Проте аналіз положень сімейного, речового та спадкового права 

дає нам зробити висновок про те, що тут помітне відлуння місцевого звичаєвого 

права, скоригованого православною (візантійською) традицією та деяким впливом 

римського права. 

У період радянської влади про рецепцію римського права взагалі не йшлося, 

оскільки відкидались будь-які приватноправові відносини та встановлювався 

комуністичний режим. Однак на розроблення та прийняття кодексів СРСР 

спостерігався вплив опосередкованої рецепції – через використання цивільних 

кодексів європейських країн [2, c. 15 – 25]. 

Аналізуючи сучасний період рецепції римського права в Україні, необхідно 

зауважити, що на початку 90-х років ХХ ст. відбувся поступовий поворот у ставленні 

вітчизняних цивілістів до римського права – від негативного до позитивного, тобто 

більш виваженого, аналітичного. Відновлення рецепції римського права в Україні 

було важливим в контексті становлення та подальшого розвитку національного 

законодавства, оскільки з розпадом СРСР радянська правова доктрина втрачає своє 

значення. 

Безпосередньо після проголошення незалежності України 24 серпня 1991 р., 

постало актуальне питання про формування власної національної правової системи. 

Україна, використовуючи історичний досвід державотворення і правового розвитку, 

розбудовуючи власну державу, поступово почала інтегруватися в європейську 

спільноту як її повноправний член. У прийнятих законах та інших нормативно-
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правових актах наша держава повертається до гуманістичних та правових 

загальнолюдських цінностей, а саме:  

– по-перше, правове забезпечення суверенітету особи; 

– по-друге, встановлення гарантій її прав;  

– по-третє, створення умов, за яких особа може вільно розпоряджатися 

власними правами, окрім випадків, які прямо встановлені в законі; 

– по-четверте, рівне правове становище особи й держави [3, c. 20]. 

Окрім того, спостерігається часткова рецепція та вплив римського права на 

розвиток сучасного українського права, зокрема, цивільного права. Наприклад, у 

визнанні права приватної власності та розширенні кола речових прав, прав учасників 

договірних відносин, їх приватної ініціативи, вільного розсуду під час укладання 

договорів, тощо. 

Відповідь на інші концептуальні запитання дало прийняття Цивільного кодексу 

України в 2003 році. Безпосередньо в контексті прийняття даного документу цивілісти 

справедливо відзначають, що цей документ є найповнішим виявом захисту прав осіб 

– як фізичних, так і юридичних, охоплює правове регулювання всіх майнових 

ринкових відносин, у тому числі, пов’язаних з підприємництвом [4, c. 512]. 

Отже, можемо констатувати, що рецепція римського права проявилась 

насамперед у Цивільному праві України. 

Разом з тим, необхідно відзначити, що рецепція римського права в Україні ще 

не завершилась і перебуває на активній стадії. Так, зокрема, на думку дослідників О. 

А. Підопригори та Є. О. Харитонова вплив римського права може проявлятися 

сьогодні в національних системах права, головним чином, у таких напрямах: 

– філософія права; 

– правовий розвиток; 

– формування правосвідомості; 

– формування загальної правової культури юриста. 

Отже, можна стверджувати, що в сучасних умовах розвитку національної 

правової системи українське право відображає всі ці тенденції [5, c. 528]. 

Також у сучасній Україні простежується активізація щодо сприйняття та 

визнання рецепції римського права, свідченням цього є ряд наукових шкіл, діяльність 

яких спрямована як на теоретичні, так і на практичні аспекти широкомасштабного в 

історії права процесу – рецепції римського права. 
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Таким чином, рецепція римського права – це надзвичайно важливе і складне 

явище суспільного життя, ланка, яка поєднує правовий розвиток Стародавнього 

світу, Середньовіччя і Нового часу, і полягає в процесі запозичення і засвоєння 

римських юридичних концепцій, поглядів, понять і конструкцій в українську правову 

систему. Вважаємо, що завдяки рецепції римського права було чітко врегульовано 

цивільні відносини і нарешті остаточно завершено формування інституту приватної 

власності. 
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Вихід козацтва на історичну арену, його самовіддана боротьба проти 

феодально-кріпосницького та національного гніту залишила глибокий слід у пам’яті 

сучасників та нащадків. Одним із головних осередків козаків у XVI–XVIIст. стало 

Запоріжжя, або Запорізька Січ – укріплене містечко нереєстрового Війська 

Запорозького. Із самого початку свого існування Січ вела самостійну зовнішню 

політику. Чим більше козацька вольниця брала участь у бойових та воєнних справах, 

тим більшу зацікавленість вона породжувала у країнах-сусідів і не тільки [1]. 

Поступово стаючи суб’єктом і об’єктом міжнародних відносин, Запоріжжя встановило 

дипломатичні стосунки з такими державами, як Польща, Туреччина, Московія, 

Кримське ханство, а також з німецькими імператорами та Папою Римським. Метою 

даного дослідження є встановлення сутності та змісту  міжнародних договорів, що 

визначали правовий статус Запоріжжя. 

На початку XVII ст. (20-ті роки) козаки втрутилися в татарські справи. У Криму 

через боротьбу за престол хана відбувся розкол населення на дві самостійні партії. 

Перша хотіла перш за все звільнитися від Порти, ось чому і закликала на допомогу 

козаків. Козацький загін, не зволікаючи, перейшов на територію Криму, а флот 

розташувався в Чорному морі, готовий до бою з турецькою ескадрою. Оскільки 

турецьке озброєння в цей час перебувало у Кафі, то козацькому флоту (50 чайок по 

40 чоловік в кожній) вдалося непомітно проникнути в протоку Босфор та пограбувати 

місцеве населення з обох берегів. Під час погоні українці вишукувались в стрій, тому 

турки не наважилися завдати відповідного удару. Через деякий час, а саме у липні 

1624 року, козацький флот (а це вже 150 чайок по 40 чоловік в кожній) з’явилися 

перед Стамбулом. Там вони спалили Форос і ледь не захопили арсенал. Декілька 

днів козаки святкували вдалий похід на території Кримського ханства. В цей час 

турецький султан, обурений поведінкою козаків, відкликав свій флот з Кафи, але і це 

не застерегло козаків від нападу втретє, що завдало великих збитків мешканцям 

Босфору і прилеглих міст. Претендент на кримський престол Шагін-Гірей у грудні 

1624 року уклав з козаками союз як з окремою державою. Вони на певний термін 

зобов’язувалися надати політичний притулок одному з турків, а саме Ахію, який от-от 

мав обійняти посаду султана; вести дипломатичні інтриги за наказом Криму; не 

виходити в море без дозволу кримського хана. Проте козаки порушили останню 

умову договору [2]. Цим скористалася Польща, яка, підкупивши кримських ватажків, 

на деякий час розколола козацько-татарський союз. Таким чином, Україна була 
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суб’єктом міжнародних відносин, тобто самостійно вирішувала проблеми 

міжнародного характеру, впливала на розвиток подій за кордоном. 

З того часу дипломатичні відносини Запоріжжя з Кримським ханством, 

Туреччиною припиняються на певний термін. Але з початком Національно-

визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького (1648-1657 рр.) починається 

новий етап міжнародних відносин Запорізької Січі. Варто зазначити, що у 1660-х 

роках Україна була розчленована на Правобережну і Лівобережну частини. Кордон 

між цими землями пролягав по Дніпру. Протягом цього періоду між козаками з одного 

боку та Річчю Посполитою і Московією з іншого загострилися стосунки. І у 1667 році, 

коли було укладено Андрусівське перемир’я (угода між Московією та Польщею), 

правовий статус Запоріжжя був визначений наступним чином: По-перше, контроль 

над Запорізькою Січчю здійснювався одночасно обома державами (російсько-

польське управління), тобто була буферною зоною, але фактично Січ здійснювала 

самостійну політику, керуючись лише власними інтересами; По-друге, сторони 

зобов’язувалися надати козакам допомогу в разі нападу на українські землі Росії та 

Речі Посполитої кримських татар; По-третє, заборонені будь-які стосунки з іншими 

державами без дозволу Польщі та Московії [3]. Таким чином, Україна в цілому і 

Запорізька Січ зокрема стала об’єктом міжнародних відносин, тобто вона вже не 

мала права впливати на вирішення міжнародних проблем, питань, а також втрачала 

право самостійно виступати від свого імені на міжнародній арені. 

Як вказано у Малій енциклопедії Українського козацтва, уклавши 

Андрусівський договір, московське самодержавство остаточно відмовилося від своїх 

обіцянок, закріплених у 1654 році в Переяславських статтях, про надання допомоги 

Україні в боротьбі з Річчю Посполитою [4]. Однак це перемир’я було лише правовим 

оформленням реалій, які на початку 60-х років XVII ст. через громадянську війну в 

Гетьманщині стали актуальними. За словами М. І. Костомарова, підсумки договору 

були сильним ударом для українського козацтва, адже юридичне оформлення цього 

документу відбулося без їх участі. 

Важливим кроком в історії України, а відтак і Запоріжжя, було підписання 

Бахчисарайського мирного договору. Угода Московської держави з Османською 

імперією і Кримським ханством про 20-річне перемир’я завершила війну 70-х років 

XVII ст. між цими державами за володіння українськими землями. Основними 

умовами, що визначали права козаків та правовий статус Запоріжжя були такими: 1) 

Кордон між державами встановлювався по Дніпру; 2) Московія, за статтями 



 

 

                            ІМПЕРАТИВИ РОЗВИТКУ ПРАВА ТА ДЕРЖАВИ        І (ХІІ) ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

  

 
75 

договору, приєднувала до своїх територій Лівобережну Україну, в тому числі і 

Запоріжжя; 3) Формально Запорізька Січ залишалася незалежною від Москви, мала 

право вирішувати питання внутрішнього порядку самостійно; 4) Козаки отримали 

право на рибну ловлю, добування солей на території Дикого поля; 5) Обидві сторони 

(Московська держава та Османська імперія і Кримське Ханство) визнавали право 

козаків на вільне пересування Дніпром та його притоками аж до Чорного моря [4]. 

Саме так Бахчисарайський мирний договір ввів обмеження і дав дозвіл на ведення 

власної політики для Запоріжжя. Але навіть незначні намагання московського 

самодержавства приборкати Запорізьку Січ разом з козаками призводили лише до 

посилення національного та соціального гніту українського народу. 

Отже, підсумовуючи все вище зазначене, можна сказати, що Запоріжжя 

пройшло довгий шлях свого розвитку як суб’єкт права, який варіювався від особистої 

незалежності до повного контролю з боку іноземних держав. Повертаючись до 

витоків історії, ми бачимо, що заснування Запорізької Січі як козацької фортеці та 

бази для походів відбулося близько 1554 року Дмитром Вишневецьким. З того часу 

змінилося багато гетьманів, козацької старшини і взагалі пройшло не одне покоління, 

проте мета створення цього козацького осередку не була забута – зберегти 

українську національну ідею та культуру навіть на невеличкій території України. І 

невдовзі, 1660-1680-ті роки, коли Запоріжжя керувалось власними інтересами та 

зважало на волю народу, козакам вдалось розвинути першочергову мету, 

незважаючи на всі обмеження з боку Московської держави, Османської імперії, 

Кримського Ханства. На мою думку, Запоріжжя, попри зміст міжнародних договорів, 

змогло залишити свій правовий статус незалежним, хоч на деякі періоди свого 

існування, і довело всьому світу, що українці (козаки і народ) – це сильна нація, яка 

бореться за свободу, незалежність та право на самовизначення. 
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Основным приоритетом правового, социального, демократического 

государства является эффективное обеспечение реализации и защиты прав и 

свобод человека и гражданина. Важное место в системе прав человека и 

гражданина принадлежит жилищным правам, поскольку одним из факторов права 

каждого гражданина на достаточный жизненный уровень является жилье. В 

современных условиях реформирования и обновления действующего 

законодательства Украины особую актуальность приобретают исследования всех 

без исключения составляющих, формирующих основу правовой реформы в Украине.  

Именно поэтому рассмотрение особенностей правового режима временного 

жилья в Украине является одним из актуальных задач, как в теории, так и на 

практике и является целью данной работы 

Вопрос жилищных прав граждан были предметом исследования многих 

ученых, в частности таких, как А. Дзера, М. Галянтич, Н. Кузнецова, Р. Стефанчук, С. 

Ромовская, Р. Шишко, Я. Шевченко, М. Штефан, С. Фурса, Е. Харитонов и др. 

Большой вклад в определение понятия «правовой режим имущества» сделали такие 

ученые как А. В. Венедиктов, С. С. Алексеев, В. В. Лаптев, В. С. Анохин, И. В. 

Жилинкова. Однако, несмотря на это некоторые вопросы остаются открытыми для 

исследования, что свидетельствует об актуальности рассмотрения проблем 

реализации жилищных прав граждан. 

Право на жилье Основным Законом Украины определено как одно из 

основных конституционных прав граждан. Для обеспечения государством этого 
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конституционного права установлен принципиально новый подход, согласно 

которому государство создает условия, когда каждый гражданин будет иметь 

возможность построить жилье, приобрести его в собственность или взять в аренду; 

гражданам, нуждающимся в социальной защите, жилище предоставляется 

государством и органами местного самоуправления бесплатно или за доступную для 

них плату (ст. 47) [1]. 

Особенно актуальным на сегодняшний день является вопрос обеспечения и 

защиты жилищных прав граждан, которые относятся к социально незащищённым 

категориям. 

Рассматриваемая категория «правовой режим» исследовалась учеными с 

общетеоретических позиций и позиций цивилистики, сегодня можно отметить, что 

она является сложной и комплексной в праве. По мнению исследователей, 

категория «правовой режим» характеризует правоотношения в субъективном и 

объективном смысле как определение правового положения объекта 

правоотношений с одной стороны и определения характера, и объема прав и 

обязанностей субъектов права по отношению к объекту [2, с. 431]. 

Исходя из вышеизложенных теоретических позиций, предлагается 

рассмотреть правовой режим временного жилья как одного из видов жилья из 

специальных фондов для социально незащищенных слоев населения. 

Право на жилье социально незащищенных граждан регулируется Жилищным 

кодексом [3], а также Законом Украины «О жилищном фонде социального 

назначения» (далее в тексте – Закон №) [4], в котором определены правовые, 

организационные и социальные основы государственной политики по обеспечению 

конституционного права социально незащищенных слоев населения Украины на 

получение жилья. 

Так, в субъективном смысле для реализации права граждан на жилье из 

жилищного фонда социального назначения недостаточной является только наличие 

такого права, но и должны быть необходимые действия лица, свидетельствующие о 

попытке этого лица реализовать свое право через схему: административные 

правоотношения - гражданские правоотношения. 

Административные правоотношения проявляются через порядок, 

предусмотренный законом для взятия лиц на социальный квартирный учет, их 

пребывание на таком учете и получения решения соответствующего органа 

местного самоуправления о предоставлении гражданину или гражданам жилья из 
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жилищного фонда социального назначения. В свою очередь, гражданские 

правоотношения проявляются через процедуру заключения договора найма жилья, 

использование такого жилья, пользование услугами и тому подобное. 

 Субъектный состав лиц, имеющих право на предоставление им временного 

жилья, как характерная особенность правового режима, имеет решающую роль в 

установлении особого правового режима временного жилья.  

Субъектной стороной правового режима временного жилья, в соответствии с 

п. 1 Порядка формирования фондов жилья для временного проживания (далее – 

Порядок №422/1) [5], являются граждане, не имеющие или потерявшие жилье в 

результате: обращения взыскания на жилые помещения, которые были приобретены 

ими за счет кредита (займа) банка или другого лица, возвращение которого 

обеспечено ипотекой соответствующего помещения, а также беженцы, внутренне 

перемещенные лица и граждане, которые вынуждены оставить жилое помещение 

вследствие его аварийного состояния, стихийного бедствия или по другим причинам, 

которые угрожают жизни и здоровью лиц или состояния и безопасности 

соответствующего жилого помещения. Общим признаком таких субъектов является 

чрезвычайные обстоятельства в жизни человека, связанные с чрезвычайной 

ситуацией на общегосударственном или региональном уровне. 

Жилые помещения из фондов жилья для временного проживания 

предоставляются гражданам в соответствии с Порядком предоставления и 

пользования жилыми помещениями из фондов жилья для временного проживания 

(далее – Порядок № 422/2) [6] при условии, если: такое жилье является 

единственным местом проживания, а их совокупный доход недостаточен для 

приобретения или найма другого жилого помещения; среднемесячный совокупный 

доход семьи за предыдущие шесть месяцев, рассчитан исполнительными органами 

сельских, поселковых, городских советов, Киевской и Севастопольской 

горгосадминистрациями согласно Методике исчисления совокупного дохода семьи 

для всех видов социальной помощи, меньше прожиточного минимума на семью в 

расчете в месяц и величины регионального показателя опосредованной стоимости 

найма жилья. 

Граждане, которым предоставлено жилое помещение из фондов жилья для 

временного проживания, ограничены в пользовании им, а именно: не имеют права 

приватизировать, обменивать и осуществлять разделение такого помещения, 

сдавать его в поднаем или вселять в него других граждан, предоставляются на срок 
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до одного года с возможностью продления этого срока в случае несостоятельности 

их приобрести альтернативное место жительства. 

В соответствии со статьей 132-2 Жилищного кодекса Украины установлены 

основания для досрочного прекращения права пользования жилыми помещениями 

из фондов жилья для временного проживания 

Законодательство не содержит определения такого объекта как временное 

жилье, а его правовое положение частично указано в статьях ЖК и специальных 

нормативно-правовых актах. Так, в п. 5 Порядка № 422/1 указано видовую 

принадлежность временного жилья к специализированным жилым помещениям. Из 

этой нормы следует особый, по сравнению с социальным жильем, правовой статус 

временного жилья и его специальный характер. 

Однако, последующий анализ правовых норм указывает на недостаточное 

правовое регулирование и обоснование особенностей правового положения данной 

категории жилья и невозможность установить специальный режим. Большинство 

вопросов временного жилья решается по аналогии с социальным жильем, или 

служебным жильем, как, например, потребность в жилых помещениях из фондов 

жилья для временного проживания определяется как для общежития в размере не 

менее 6 кв. метров на одного человека. 

В соответствии с п. 2 Порядка № 422/1 указаны требования к временному 

жилью, по которым эти помещения должны отвечать санитарным и техническим 

требованиям и находиться, как правило, в пределах одного и того же населенного 

пункта по месту предыдущего проживания граждан. Способами формирования 

временного жилья являются: строительство нового жилья; реконструкция 

существующих жилых домов и общежитий, а также переоборудование нежилых 

домов в жилые; передача жилья в коммунальную собственность; приобретение 

жилья. 

Исходя из всего вышесказанного, на практике возникают проблемные 

вопросы, связанные прежде всего с реализацией права на жилье, в том числе право 

на временное жилье. В связи с этим социальная направленность жилищной 

политики государства должна быть направлена на определение категорий и 

разработки механизма оказания помощи малообеспеченным гражданам Украины, 

которые не имеют жилья имеют недостаточную его количество; обеспечения 

стабильности жилищных прав граждан; обеспечение доступности жилья через 

надежные финансовые механизмы; создание условий для жилищного строительства 
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лицам, которые могут удовлетворить свои жилищные потребности самостоятельно и 

тому подобное. 

Таким образом, право на жилье как важное право человека занимает ведущее 

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

реализация является фактором укрепления и утверждения Украины как суверенного, 

независимого, демократического, социального и правового государства, а также 

важным элементом политического, экономического, социального, культурного и 

иного прогресса общества. Поэтому одной из главных целей правовой науки 

является определение особенностей правового регулирования жилищных 

отношений в условиях рыночной экономики. Безусловно, в условиях формирования 

в Украине гражданского общества важным является создание условий для 

эффективной реализации жилищных прав граждан. 
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Основним елементом правового статусу людини і громадянина є права, 

свободи і обов’язки людини і громадянина. В них закріплюються обов’язкові 

стандарти поведінки, а також фіксуються принципи взаємозв’язків між державою та 

громадянами. На сьогоднішній день, через недосконалість законодавства та недоліки 

системи влади, дуже гостро стоїть питання захисту прав людини. Інституцією, що 

надає змогу, після усіх використаних можливостей у національній правовій площині, 

встановити справедливість є Європейський суд з прав людини. 

Україна входить до п’ятірки країн з найбільшою кількістю звернень до 

Європейського суду з прав людини. Наприклад, у справі «Іван Нечипорук проти 

держави Україна» Суд знайшов в одному кримінальному процесі проти заявника 14 

порушень конвенції [1]. 

У більш ніж половині випадків справ щодо України, що знаходяться на розгляді 

Комітету чи Палати Суду – це справи щодо невиконання рішень українських судів. 

Серед проблем, які найчастіше виникають в справах проти України і найчастіше 

стосуються порушення Конвенції Україною: 

– тривале невиконання рішень національних судів; 

–  відсутність ефективних національних засобів правового захисту, щоб 

впоратися з цим. 

На невиконання Україною рішень ЄСПЛ неодноразово звертала увагу Рада 

Європи. За оцінками експертів РЄ, станом на початок грудня 2016 р. із 18250 заяв, 

що надійшли до ЄСПЛ, приблизно у 12000 йдеться про повторювані порушення: 

невиконання рішень національних судів, затягування судових процесів, безпідставне 

тримання під вартою, тортури, порушення права на життя тощо. Така статистика 

була озвучена під час круглого столу «Національні механізми виконання рішень 

Європейського суду з прав людини в Україні: роль судової гілки влади». 
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Представники РЄ, які взяли участь у дискусії, зауважили, що частина рішень щодо 

України, через їх невиконання протягом значного часу, перебуває на контролі 

Комітету міністрів Ради Європи [2]. 

Невиконання рішень ЄСПЛ вказують на те, що фактично виконавча та 

законодавча гілка влади у грубий спосіб ігнорує рішення як внутрішніх українських 

судів, так і міжнародних судових інстанцій, що неабияк погіршує становище України 

на міжнародній арені. 

Негайного законодавчого вирішення на національному рівні потребує проблема 

невиконання рішень вітчизняних судів. ЄСПЛ та Комітет міністрів ради Європи 

неодноразово рекомендували Україні запровадити норму, яка передбачала б 

призначення компенсації особі за тривале невиконання рішення суду. В цьому 

контексті, можливо, було б доречним доповнити Закон України «Про гарантії держави 

щодо виконання судових рішень» нормою, яка передбачала б виплату компенсації з 

державного бюджету за тривале невиконання рішення суду [3]. 

Слід також згадати, що представники Гельсінської спілки з прав людини, у свою 

чергу, неодноразово вказували на необхідність перегляду статей бюджету, що 

регулюють питання компенсації виплат за рішеннями ЄСПЛ, у бік зменшення строку 

обігу фінансових казначейських векселів, оскільки 7 років (які передбачені в бюджеті 

на 2017 р.) є необґрунтовано довгим невиконанням судового рішення. 

Крім того, на думку деяких експертів, поліпшити ситуацію допоможе 

запровадження інституту конституційної скарги, який передбачено змінами до 

Основного Закону, що потягне за собою значне зменшення кількості звернень проти 

України до ЄСПЛ (за умови якісної роботи Конституційного Суду). Так, за словами 

судді ЄСПЛ Ганни Юдківської, введення конституційної скарги дає можливість 

попереджати та відшкодовувати порушення прав людини без подальшого втручання 

ЄСПЛ. Це реалізація принципу субсидіарності. Як свідчить досвід ЄСПЛ, від держав, 

де існує можливість звернутися зі скаргою до Конституційного суду, надходить 

найменша кількість скарг. Крім того, якщо після розгляду справи Конституційним 

судом вона стала предметом розгляду ЄСПЛ, відбуватиметься ефективний судовий 

діалог національної та наднаціональної систем захисту прав людини [4]. 

Підсумовуючи вищевикладене, хотілося б зазначити, що основною причиною 

порушення прав людини, та проблемою невиконання  рішень ЄСПЛ є недосконалість 

вітчизняної судової системи [5]. 
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Норми нової редакції Господарського процесуального кодексу України (далі – 

ГПК) передбачають можливість здійснення судочинства з застосуванням 

інформаційних технологій, зокрема, вчинення всіх процесуальних дій через засоби 

електронного зв’язку з відповіднім механізмом індентифікації та безпеки. 

Відповідно до положень нового ГПК України позовні та інші заяви, скарги та 

інші визначені законом процесуальні документи, що подаються до суду і можуть бути 

предметом судового розгляду, в порядку їх надходження підлягають обов’язковій 

реєстрації в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі (далі – ЄСІТС) 

в день надходження документів. Визначення судді або колегії суддів здійснюється 

ЄСІТС (автоматизований розподіл справ). ЄСІТС відповідно до закону забезпечує 
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обмін документами (надсилання та отримання документів) в електронній формі: між 

судами, між судом та учасниками судового процесу, а також фіксування судового 

процесу і участь учасників судового процесу у судовому засіданні в режимі відео 

конференції. 

Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система – це організаційно-

технічна система, що забезпечує функціонування електронного судочинства в 

Україні після прийняття нових процесуальних кодексів 2017 року. Це розширена 

версія Автоматизованої системи документообігу суду, що функціонувала з 1 січня 

2011 року [1]. 

Функціями ЄСІТС є: 

1. ведення електронного діловодства; 

2. централізоване зберігання документів та інформації в єдиній базі даних; 

3. захищене зберігання, автоматизована аналітична і статистична обробка 

інформації; 

4. збереження справ в електронному архіві; 

5. обмін документами та інформацією в електронній формі, а також 

проведення відеоконференцій у режимі реального часу; 

6. автоматизація роботи органів правосуддя; 

7. формування і ведення суддівського досьє в електронній формі; 

8. віддалений доступ користувачів цієї системи до будь-якої інформації, що 

в ній зберігається; 

9. визначення судді для розгляду конкретної справи; 

10. добір присяжних; 

11. розподіл справ у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, Вищій раді 

правосуддя, її органах; 

12. аудіо- та відеофіксація судових засідань, засідань інших органів 

правосуддя, їх транслювання в мережі Інтернет; 

13. ведення Єдиного державного реєстру судових рішень; 

14. функціонування офіційного веб-порталу судової влади України, веб-

сайтів Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України; 

15. функціонування єдиного контакт-центру для управління зверненнями; 

16. можливість автоматизованої взаємодії цієї системи з іншими 

автоматизованими системами державних органів, інше [1]. 
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Електронний документ – це документ, інформація в якому зафіксована у 

вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа [5]. 

Документи можуть бути подані Користувачем до суду і надіслані йому судом в 

електронному вигляді лише після реєстрації в ЄСІТС, розміщеної на офіційному веб-

порталі судової влади України. 

При реєстрації у ЄСІТС Користувач обов'язково заповнює форму реєстрації із 

зазначенням наступної інформації: 

 найменування для юридичних осіб або прізвище, ім'я, по-батькові для 

фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців; 

 для юридичних осіб ідентифікаційний код юридичної особи, для 

фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців – ідентифікаційний номер платника 

податків-фізичної особи (у разі відсутності ідентифікаційного номеру – серія та номер 

паспорту громадянина); 

 адреса місцезнаходження або місця проживання (з обов'язковим 

зазначенням поштового індексу); 

 адреса особистої електронної пошти Користувача, яка в подальшому 

буде використовуватись Адміністратором для інформування Користувача про пароль 

доступу до ЄСІТС (у випадку його зміни або з метою нагадування Користувачеві 

паролю), а також повідомлення Користувача про події надходження на електронну 

адресу інформації по судових справах); 

 номери телефонів (факсів); 

 інформація про особу, яка внесла дані (ПІБ, посада, номер телефону); 

 дата та час заповнення, які проставляються автоматично; 

 згода суб'єкта персональних даних на обробку персональних даних (для 

фізичних осіб). 

В окремому полі форми реєстрації Користувач надає зразок (сертифікат) 

електронного цифрового підпису, який буде застосовуватися під час листування з 

судами у ЄСІТС з використанням електронної адреси. Для юридичної особи 

надаються сертифікат печатки підприємства та сертифікати підписів осіб, які мають 

право підписувати документи для подачі в суд. Для фізичної особи – сертифікат 

підпису. Кількість зразків електронного цифрового підпису, які можуть 

застосовуватись юридичною особою, не обмежена. 
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Системою здійснюється перевірка відповідності зразку електронного 

цифрового підпису наданого Користувачем, шляхом надсилання автоматичного 

запиту до відповідного центру сертифікації електронних цифрових підписів [4]. 

Якщо внесена інформація про Користувача не відповідає дійсності або 

вимагає доповнення чи уточнення, а також у разі невідповідності зразку 

сертифікованого електронного цифрового підпису, результати реєстрації не 

додаються до бази даних ЄСІТС, про що Користувач повідомляється підчас 

реєстрації. 

У разі відповідності та повноти внесення Користувачем інформації у шаблон 

форми реєстрації, а також відповідності електронного цифрового підпису ЄСІТС 

автоматично генерується адреса електронної пошти Користувача у форматі: 

ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер платника 

податків-фізичної особи (у разі відсутності ідентифікаційного номеру – серія та номер 

паспорту громадянина). 

Результати реєстрації додаються до бази даних ЄСІТС на веб-порталі судової 

влади і можуть використовуватися Користувачами і судами для надіслання 

процесуальних та інших документів один одному. 

Для початку роботи Користувача в ЄСІТС необхідно виконати наступні дії: 

 завантажити веб-портал судової влади; 

 перейти до розділу «Електронний суд»; 

 ввести логін (який згенерований при реєстрації Користувача) та пароль 

Користувача для завантаження Персонального кабінету Користувача; 

 вибрати режим роботи «Відправка документів» або «Ознайомлення з 

документами». 

Подача Користувачем електронних документів до суду виконується у режимі 

роботи – «Відправка документів». Під час створення нового електронного листа до 

суду у полі «Кому» Користувачу необхідно вибрати відповідний суд зі списку, після 

чого автоматично з'являється електронна адреса суду, якому адресується 

електронний лист. 

В суд користувачі можуть надіслати в електронному вигляді будь-які документи 

і матеріали, передбачені процесуальним законодавством [2]. 

Документи, які подаються в якості доказів або інших письмових матеріалів, 

подані Користувачем самостійно або на вимогу суду, повинні бути переведені в 

електронний вигляд за допомогою засобів сканування. Всі документи повинні бути 
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відскановані в чорно-білому кольорі в форматі AdobePDF: якість – 200 точок на дюйм 

(dрі) для збереження всіх автентичних ознак справжності, а саме: графічного підпису 

особи, печатки, кутового штампу бланка, інших ознак. Розмір файлу не може 

перевищувати 10 Мб. У разі якщо документ має розмір більший за 10 Мб він має бути 

розбитий на окремі частини з відображенням в переліку документів [2]. 

Кожен окремий документ повинен бути відсканований і завантажений в 

систему подачі документів у вигляді окремого файлу з обов'язковим скріпленням 

його електронним цифровим підписом. На вимогу суду, як на стадії підготовки справи 

до судового розгляду так і на стадії судового розгляду, подані в електронному 

вигляді документи і матеріали повинні бути надані особами, які беруть участь у 

справі в оригіналі [3]. 

Вимоги до документів: 

 позовна заява, заява, скарга, інші документи, які подаються в 

електронному вигляді, повинні відповідати формі і змісту, передбаченим відповідним 

процесуальним кодексом; 

 у разі надіслання в електронному вигляді відзиву на позовну заяву, 

зустрічного позову, інших документів і матеріалів Користувач вказує номер справи, 

що розглядається з його участю; 

 у разі подання заяви (клопотання) окремо від позовної заяви, відзиву на 

позовну заяву, зустрічного позову, заяви про вступ у справу, а також документів, що 

направляються в суди вищих інстанцій, Користувач зазначає відповідний номер 

справи. 

На стадії перегляду судових актів Користувачі вибирають вид перегляду – 

апеляційне оскарження [2]. 

Усі процесуальні документи, які надсилаються до суду електронною поштою 

повинні бути скріплені електронним цифровим підписом, відповідно до Закону 

України «Про електронний цифровий підпис». 

Паралельно із поданими електронними документами Користувач заповнює 

електронну форму реєстраційної картки вхідної кореспонденції, яка буде містити 

інформацію щодо реквізитів документа та буде обліковуватись в автоматизованій 

системі документообігу суду [4]. 

Можна зробити висновок, що впровадження програми «Електронний суд» та 

впровадження вдосконаленої системи ведення судового документообігу, 

електронізації судового процесу становить умову скорочення термінів розгляду 
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справ, покращення доступу до правосуддя, є однією із гарантій збереження 

матеріалів справи і забезпечує безперервність судового процесу. 
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Потреба удосконалення правової охорони прав на торговельну марку 

зумовлена приведенням законодавства України до вимог ВОІВ та міжнародної 

правозастосовчої практики. Необхідність дослідження прав на використання 

торговельної марки, як об’єкта права інтелектуальної власності зумовлені 
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особливостями її правової та економічної природи, активним використанням цього 

об’єкту в економіці та формуванні конкурентного ринку товарів та послуг. 

Серед вітчизняних вчених, праці яких присвячено дослідженню правової 

природи торговельної марки, вирізняються роботи О. В. Кохановської, О. А. 

Підопригори, Л. Д. Романадже, О. А. Россомахіної, О. В. Жилінкової, С. Бутнік-

Сіверського, Г. О. Андрощука, Ю. Л. Бошицького, Е. П. Гаврилова, М. В. Гордона. 

Проте, незважаючи на високий рівень публікацій із зазначеної проблеми, 

чимало аспектів щодо прав на торговельні марки вимагають подальшого 

дослідження. Метою даної роботи є встановлення сутності права на використання 

торговельної марки, визначення змісту та особливостей категорії «використання» 

торговельної марки як об’єкта інтелектуальної власності, 

Згідно з законодавчим визначенням ст.492 ЦК України торговельною маркою 

може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для 

вирізнення товарів та послуг, що виробляються та надаються однією особою, від 

товарів та послуг, що виробляються та надаються іншими особами [1]. 

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон 

№ 3689-12) [2] оперує поняттям «знак для товарів і послуг». Під ним розуміється 

позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг 

інших осіб. Чинне українське законодавство використовує такі терміни, як 

«торговельна марка» і «знак для товарів і послуг», позначаючи двома термінами 

один об’єкт. Отже, вітчизняний законодавець пішов шляхом термінологічного 

об’єднання двох об’єктів права промислової власності: товарного знака і знака 

обслуговування, позначаючи їх або термінами «торговельна марка», або «знак для 

товарів і послуг», або «торговельна марка (знак для товарів і послуг)». Така 

термінологічна плутанина національного законодавства не лише порушує принципи 

юридичної техніки, але й суперечить міжнародному законодавству, оскільки, згідно зі 

ст. 1 (2) Паризької конвенції про охорону промислової власності [3] об’єктами 

правової охорони є два окремі об’єкти – товарний знак і знак обслуговування. 

Термінологічне об’єднання створює суттєві правові проблеми визначення обсягу 

правової охорони торговельних марок та використання торговельної марки. 

Відповідно до п. 1 ст. 494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності 

на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, а права, що випливають із 

свідоцтва, за ст. 16 Закону № 3689-12, діють від дати подання заявки на знак для 

товарів і послуг. Оскільки з цією датою пов'язується виникнення прав, які випливають 
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із свідоцтва про право власності на знак, то правомірним є використання цього 

позначення особою, яка подала заявку на видачу відповідного свідоцтва. 

Згідно з п. 2 ст. 495 ЦК України майнові права інтелектуальної власності на 

торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю 

міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому 

законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором. 

Майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку 

відповідно до п. 1 ст. 495 ЦКУ є: право на використання торговельної марки, 

виключне право дозволяти використання торговельної марки, виключне право 

перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі 

забороняти таке використання, інші майнові права інтелектуальної власності, 

встановлені законом. 

Суть права на використання торговельної марки полягає у можливості її 

необмеженого комерційного використання для позначення товарів чи послуг, що 

виробляються чи надаються. У п. 4 ст. 16 Закону № 3689-12 розкрито зміст категорії  

«використання» торговельної марки. Проаналізувавши положення даної статті 

Закону, можна виділити три аспекти правомочностей щодо використання 

торговельної марки: 

– по-перше, право власника марки наносити її на товарі і при наданні послуг, 

для яких її було зареєстровано, тару, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, 

етикетку, нашивку, бирку чи інший предмет, що має відношення до товару (послуги); 

– по-друге, право вводити до господарського обороту товари, послуги, 

позначені торговельною маркою (продаж, імпорт, експорт, зберігання з метою 

продажу, застосування під час пропонування для продажу товару (надання послуги), 

для яких було зареєстровано торговельну марку); 

– по-третє, право використання торговельної марки в рекламі, діловій 

документації чи в мережі Інтернет (в тому числі використання доменних імен 

тотожних чи подібних до марки настільки, що їх можна сплутати.)  

Науковці виділяють два види використання торговельної марки: 

а) фактичне використання  тобто нанесення її на товар, для якого її було 

зареєстровано, тару, упаковку тощо, а також введення позначених товарів (послуг) 

до господарського обороту; 

б) номінальне використання – застосування її в рекламі, оскільки реклама дає 

споживачу уявлення про товар позначений під такою торговельною маркою, а також 
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в друкованих виданнях, на вивісках, при демонстрації на виставках, ярмарках, 

використання в ділової документації, мережі Інтернет [4, с. 191]. 

Використання торговельної марки іншою особою може здійснюватись шляхом 

передачі належних власнику прав на підставі ліцензійного договору, укладання 

договору про передачу прав інтелектуальної власності на торговельну марку, а також 

інших випадках.   

О. Жилінкова характеризує часткове передання за договором майнових прав 

інтелектуальної власності в контексті способів використання об’єктів інтелектуальної 

власності. [5, с. 111]  

Деяким об’єктам права інтелектуальної власності, зокрема торговельнім 

маркам, притаманна ознака подільності, що робить можливим передання майнових 

прав лише на частину відповідного об’єкта . 

У п. 2.8. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для 

товарів та послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України  від 

10.01.2002р. №10 передбачено, що в такому випадку Державна служба 

інтелектуальної власності здійснює окрему реєстрацію знака щодо товарів і (чи) 

послуг, щодо яких відбулася часткова передача права власності на знак, та видає 

нове свідоцтво, в якому поряд з номером свідоцтва базової реєстрації 

проставляється літера А (при наступному розділенні – наступна літера української 

абетки), за наявності документа про сплату державного мита за  видачу свідоцтва. І 

хоча в такому разі знак як певне позначення (чи комбінація позначень) лишається 

незмінним, обсяг правової охорони, так би мовити, поділяється на дві частини: 1) 

позначення щодо товарів і (чи) послуг, що передаються за договором; 2) позначення 

щодо товарів і (чи) послуг, що залишаються за первісним правоволоділцем.  

Тобто з юридичного боку торговельна марка як об’єкт правової охорони може  

поділятися на два і більше об’єктів, у кожного з яких є свій правоволоділець, свій 

обсяг правової охорони та своє свідоцтво, яке засвідчує відповідні права. [6, с. 20]  

Використання торговельної марки розглядається законодавством не лише як 

право, a і як обов'язок власника прав на нього. Зокрема, ст. 17 Закону «Про охорону 

прав на знаки для товарів і послуг» передбачає можливість дострокового припинення 

дії прав на торговельну марку, яке може бути повним або частковим. Дане питання 

вирішується в судовому порядку за заявою будь-якої зацікавленої юридичної або 

фізичної особи. Підставою для цього може бути невикористання торговельної марки 

безперервно протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу 
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свідоцтва на цю марку або від дати, коли використання цієї торговельної марки було 

припинено [7]. 

Висновки: 

Особливістю використання торговельних марок є те, що це право являється 

виключним та абсолютним  для власника та правоволодільця, але водночас несе 

ряд обов’язків. Подільність торгівельної марки створює багатоаспектність прав на 

зазначений об’єкт інтелектуальної власності, що потребує подальшого вивчення та 

правового регулювання. 
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Здійснюючи свою професійну діяльність у суді (зокрема, під час 

представництва інтересів клієнта, виконання функції захисника в суді), адвокат 

повинен дотримуватися значної кількості нормативно-правових актів, які в сукупності 

утворюють відповідну систему законодавства про адвокатуру. Визначальним актом, 

на якому зосереджується основна увага в регулюванні діяльності адвоката в суді, є 

Правила адвокатської етики. Ними встановлюються певні принципи, яких повинен 

дотримуватися адвокат у відносинах із судом та іншими учасниками судового 

провадження. 

Надійний захист прав людини – найвищий критерій оцінки діяльності усіх 

юридичних інститутів держави, які складають систему правоохоронних та 

правозахисних органів. В юридичному механізмі захисту прав людини особливе 

місце посідає адвокатура, головною соціальною місією, основним призначенням якої 

є захист прав людини. На даному етапі формування правової системи адвокатури 

особливу значимість набуває проблема моральності адвокатської діяльності, 

вироблення її етичних принципів і забезпечення їх дотримання, як гарантія реального 

забезпечення прав і законних інтересів громадян. Особливо це стосується етичних 

засад діяльності адвоката у суді [1]. 

Сучасні етичні засади відносин адвоката і суду в Україні мають глибоке 

історичне коріння. Тоді як у західних країнах судді, прокурори і адвокати – люди 

одного кола, то в Україні ми можемо спостерігати дещо іншу ситуацію. Ще у період 

радянської влади судді вельми негативно ставилися до адвокатів, які були 

вимушеною перешкодою у прояві їх класової свідомості, відправленні волі партії 

(замість відправлення правосуддя). Цілком природно, що адвокати платили суддям 

взаємністю. Таке ставлення суддів до адвокатів та адвокатів до суддів, яке було 

абсолютно домінуючим до недавнього часу, відіграло значну роль у формуванні 

повного правового нігілізму, характерного для нашого суспільства. 

Якщо ж визначати наше ставлення до того, як адвокат повинен будувати свою 

поведінку в суді, які можуть бути його публічні висловлювання щодо діяльності того 

чи іншого судді, суду взагалі, поведінка адвоката по відношенню до суду повинна 

бути завжди бездоганною і відповідати особливим, більш високим стандартам, ніж ті, 

які ставляться іншим особам. Критерієм визначення припустимої або неприпустимої 

поведінки у даному разі не буде служити та обставина, передбачені або не 

передбачені законом якісь санкції за скоєння того чи іншого вчинку в суді. Грубість, 

провокаційна або нестримана поведінка адвоката, навіть якщо така поведінка і не 
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була визнана як «неповагу до суду», повинні тягти за собою дисциплінарне стягнення 

[2]. 

Основний принцип етичної поведінки адвоката в суді можна звести до двох 

основних моментів: адвокат повинен досягти найкращого результату для свого 

клієнта, при цьому не обманюючи суд і не порушуючи закон. Борг адвоката полягає в 

тому, щоб скористатися судовим розглядом з найбільшою вигодою для клієнта, але 

його обов'язок полягає також і в тому, щоб не зловживати процесуальними нормами. 

У більшості випадків позиції в суді адвоката і клієнта збігаються [3]. Адвокат повинен 

зробити все від нього можливе для прискорення судового розгляду, якщо це 

відповідає інтересам клієнта. Адвокат в суді не повинен робити завідомо 

неправдивих заяв з будь-яких питань. 

Український законодавець закріплює низку принципів, яких повинен 

дотримуватися адвокат у своїх відносинах із судом та іншими учасниками судового 

провадження, а саме: принцип законності, принцип незалежності адвоката й 

домінантності інтересів клієнта у відносинах адвоката із судом, принцип чесності й 

порядності під час здійснення професійної діяльності в суді. Розкриття сутності 

вказаних принципів відбувається переважно шляхом зазначення кола діянь, які 

забороняється вчиняти адвокату в його взаємовідносинах із судом [4]. На думку 

автора, це дає змогу чіткіше зрозуміти, які саме діяння адвоката під час судового 

провадження можуть кваліфікуватися судом як порушення адвокатом правил 

адвокатської етики, що в подальшому може мати наслідком застосування до нього 

заходів дисциплінарного впливу. 
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Поряд з наркотрафіком, незаконною торгівлею зброєю, контрабандою 

підроблених ліків, переправленням нелегальних мігрантів до Європи, морське 

піратство належить до основних сфер діяльності транснаціональних злочинних 

угруповань. 

Історія піратства походить від незапам’ятних часів, і можна справедливо 

стверджувати, що виникло воно одночасно із судноплавством. У давнину ним 

займались фінікійці – найстаріші та найкращі із мореплавців. Піратство увійшло в 

побут деяких дрібних грецьких племен, які вважали його почесним промислом. 

Розвитку піратства в грецьких водах сприяли не тільки географічні умови – лабіринти 

островів та ломана берегова лінія, але також і рівень тодішнього мореплавства [1, с. 

14]. 

В середньовіччі морський розбій отримав значний розвиток там, де проходили 

важливі торгівельні шляхи, передусім, у водних басейнах Північної Європи: 

Балтійському і Північному морях і протоці Ла-Манш. 

Походження слова «піратство» зв'язують із грецьким дієсловом «peiran», тобто 

«пробувати», «добувати щастя». Латинське ж «pirata», що означало саме морського 

розбійника, з'явилося в римську епоху. За визначенням словника піратом може бути 

визнана будь-яка людина, що займається грабіжництвом на морі або на узбережжі, 

висадившись на нього з яких-небудь плавзасобів [2, с. 112]. 

Суспільства, які страждають від конфлікту, переживають перехідний 

політичний етап, яких зачепила економічна або соціальна криза, невідворотно 

стикаються з проблемою різкого зростання рівня злочинності. Після Другої світової 

війни з’явилось нове покоління засобів і методів ведення війни, пов’язаних із 

притягненням недержавних учасників [3, с. 546]. Масштабне вторгнення нових, 
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недержавних діючих осіб в простір безпеки вплинуло на загальну парадигму 

подальшого розвитку світової взаємодії з питань безпеки [4, с. 38 – 39]. 

Одним із проявів міжнародної злочинності, що неначе привид постало із 

глибини століть є морське піратство. На початку XXI століття, воно являє собою 

реальну загрозу глобальної безпеки. Невиданого масштабу набуло, зокрема, 

піратство біля узбережжя Сомалі. 

Феномен «сомалійського піратства» став відповіддю на політико-економічну 

ситуацію в країні. Відсутність ефективного урядового контролю над територією, 

нездатність держави забезпечити мінімальний рівень соціально-економічних умов і 

безпеки призвели до тотальної криміналізації держави і віктимізації населення 

Сомалі. Політична криза і повна деградація економіки вважаються головною 

причиною активізації піратства [3]. 

Сьогодні в світі діють близько 100 піратських угруповань, які обслуговують не 

менше 20 великих банків з філіями в регіонах Азії й Африки, що примикають до 

інтернаціональних судноплавних артерій, а вербуванням майбутніх піратів 

займаються близько 40 міжнародних компаній [9]. 

За даними Міжнародної морської організації, найнебезпечніші для 

судноплавства є води Південно-Східної Азії та узбережжя Східної Африки (особливо 

Сомалі) і Бразилії. Морські відомства видали навіть спеціальне розпорядження, яким 

категорично не рекомендують суднам підходити до узбережжя Сомалі ближче, ніж за 

сто кілометрів. Інколи піратством промишляють прикордонники і берегова охорона в 

Азії. У Бразилії пірати облюбували околиці Ріо-де-Жанейро [5, с. 187]. 

Слід погодитись із думкою М. Будакова, який зазначив, що морське піратство є 

«економічним злочином, що посягає на основи міжнародної безпеки (а саме вільний 

світовий товарообіг, свободу пересування і основи права людини) [6, с. 103]. На 

погляд С. Кузнецова, піратство – будь-який неправомірний акт насильства, затримки 

або будь-який грабіж, вчинений в особистих цілях екіпажем або пасажирами будь-

якого приватновласницького судна або приватновласницького літального апарата і 

спрямований у відкритому морі [7] або в іншому місці поза юрисдикцією будь-якої 

держави проти іншого судна або літального апарата, а також проти осіб або майна, 

що перебувають на їхньому борту [5, с. 187]. 

В українському законодавстві (Кримінальний кодекс України, ст. 446) злочином 

«піратство» є «використання з метою одержання матеріальної винагороди або іншої 

особистої вигоди озброєного чи неозброєного судна для захоплення іншого 
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морського чи річкового судна, застосування насильства, пограбування або інших 

ворожих дій щодо екіпажу чи пасажирів такого судна». 

Для вирішення проблеми боротьби з піратством під егідою ООН було прийнято 

такі міжнародно-правові документи, як: Міжнародна конвенція з охорони людського 

життя на морі (1974 р.) – Конвенція СОЛАС-74; Конвенція ООН з морського права 

(1982 р.); Конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти 

безпеки морського судноплавства (1988 р.); Протокол про боротьбу з незаконними 

актами, спрямованими проти безпеки стаціонарних платформ, розташованих на 

континентальному шельфі (1988 р.) тощо. У зазначених документах була закладена 

міжнародна правова основа боротьби зі злочинністю на морі. 

Основними світовими організаціями, однією із цілей яких є протидія піратству, 

є Міжнародна морська організація (ІМО) та Міжнародне морське бюро, Регіональний 

форум країн Асоціації країн Південно-Східної Азії, Симпозіум військово-морських 

країн західної частини Тихого океану, Симпозіум країн Південно-Китайського моря 

тощо. 

Слід підтримати думку М. О. Баймуратова та Г. В. Потапчук, що протидія 

піратству має розглядатися як системний комплекс заходів щодо створення 

правового режиму з нейтралізації та виключення феномену піратства з міжнародного 

життя. Підвалинами системи протидії піратству має виступати діяльність конкретних 

держав у співпраці з міжнародними організаціями [8]. 

В організаційному плані за даними Постійного представництва України при 

ООН Україна активно залучається до координованих ООН міжнародних зусиль з 

протидії морському піратству і збройним пограбуванням суден. 
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Про корупцію в Україні говорять вже давно і майже всі: від опозиційних 

політиків до високих посадовців. На державному рівні неодноразово приймалися 

відповідні закони, концепції та програми боротьби з цим ганебним явищем. Однак, 

масштаби корупції в Україні залишаються, на думку наших громадян, незмінними і 

досить великими. Ми вважаємо, що головна причина такого стану – відсутність 

відповідної політичної волі вищого керівництва держави, слабка суспільна підтримка 

антикорупційної діяльності. Лише за поєднання двох чинників політичного та 

суспільного характеру така боротьба може принести реальні результати [1]. 

З метою вдосконалення механізму протидії корупції та приведення його у 

відповідність до міжнародних стандартів 14 жовтня 2014 року Верховною Радою 

України було прийнято Закон України «Про національне антикорупційне бюро 

України». На сучасному етапі розвитку українського суспільства діяльність цього 

правоохоронного органу, на який покладено попередження, виявлення, припинення, 

розслідування та розкриття корупційних правопорушень, віднесених до його 
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підслідності, а також запобігання вчиненню нових, повинна бути не просто успішною 

та якісною, а максимально результативною [2; 3].  

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) було створено Президентом 

України 16 квітня 2015 року. Згідно з прийнятим держбюджетом, на функціонування 

Національного антикорупційного бюро передбачено 486 млн гривень, з яких на 

капітальні видатки – 114 млн гривень. Створення НАБУ було програмним пунктом 

коаліційної угоди парламентської більшості і вимогою Міжнародного валютного 

фонду. Подібні структури існують у США, Польщі, Франції, Сінгапурі, Ізраїлі, Індії.  

Нормативно-правовою базою НАБУ є: Конституція України, Кримінальний 

процесуальний кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, 

Закони України: «Про Національне антикорупційне бюро України», «Про запобігання 

корупції», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про депозитарну систему 

України», «Про банки і банківську діяльність» [4]. 

Завданням НАБУ є протидія кримінальним корупційним правопорушенням, які 

вчинені вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, та становлять загрозу національній безпеці 

(ст.1 Закону України  «Про Національне антикорупційне бюро України») [7].  . 

НАБУ повідомило, що протягом 2017 р. їм вдалося повернути державі понад 

100 мільйонів гривень, а також завадити розкраданню більш ніж півмільярда гривень 

[2; 5]. 

НАБУ складається з центрального та територіальних управлінь, гранична 

чисельність працівників яких складає 700 осіб. Також існують самостійні органи які 

займаються антикорупційною політикою, а саме: 

– Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) – це самостійний 

структурний підрозділ Генеральної прокуратури України, на який покладається 

завдання здійснювати нагляд за додержанням законів під час проведення 

оперативно-розшукової діяльності досудового розслідування Національним 

антикорупційним бюро України, підтримувати державне обвинувачення у відповідних 

провадженнях, а також представляти інтереси громадянина або держави в суді у 

випадках, передбачених законом і пов'язаних із корупційними або пов'язаними з 

корупцією правопорушеннями; 

– Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) – центральний 

орган виконавчої влади України зі спеціальним статусом, який забезпечує 

формування та реалізацію державної антикорупційної політики; 
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– Державне бюро розслідувань (ДБР) –.центральний орган виконавчої влади, 

що здійснює правоохоронну діяльність з метою запобігання, виявлення, припинення, 

розкриття та розслідування злочинів, віднесених до його компетенції [6]. 

Керівництво діяльністю НАБУ здійснює його директор, який призначається на 

посаду за згодою Верховної Ради України та звільняється з посади Президентом 

України. Верховна Рада України може висловити недовіру директору, що має 

наслідком його відставку. Директор призначається строком на сім років. Одна особа 

не може обіймати цю посаду два строки поспіль. Директора територіальних 

управлінь НАБУ призначаються на посаду і звільняються з посади директором НАБУ 

[7].  

Порядок призначення у НАБУ на посади здійснюється виключно за 

результатами відкритого конкурсу, що передбачає складання кваліфікаційного іспиту 

(тестування) включає тестування на знання законодавства, психологічне тестування, 

тестування загальних здібностей, а для посад начальницького складу – додаткове 

тестування з фізичної підготовки, іспиту (тестування) та проведення співбесіди [7]. 

Таким чином, враховуючи вищесказане, можна зробити висновок, що 

Національне антикорупційне бюро України стає одним із ключових інституцій у 

захисті нашої країни від корупції. 
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Розвиток науки, літератури, мистецтва, впровадження нових технологій, 

економічні перетворення в Україні, що мали місце протягом останніх двох десятиріч, 

позначились на розвитку спадкових правовідносин, але порядок спадкування прав 

інтелектуальної власності не зазнав докорінних змін і потребує вдосконалення. 

Питанню переходу прав інтелектуальної власності в порядку спадкового 

правонаступництва в своїх дослідженнях приділяли неабияку увагу такі вчені, як С. 

Бутнік-Сіверський, Е. П. Гаврилов, І. П. Янушкевич, О. П. Сергєєв, М. О. Мірошнікова, 

Г. В. Чурпіта, А. В. Гончарова, О. О. Гаценко, Е. П. Гаврилов,Є. В. Рябоконь. 

Проте, незважаючи на високий рівень публікацій із зазначеної проблеми, 

чимало аспектів щодо спадкування прав інтелектуальної власності вимагають 

подальшого дослідження. 

Метою даної роботи є аналіз наукових думок щодо можливості спадкування 

прав інтелектуальної власності, а також дослідження обсягу прав інтелектуальної 

власності, який може переходити до спадкоємців в порядку спадкового 

правонаступництва. 

Специфіка прав інтелектуальної власності визначає й спеціальні умови їх 

спадкування. При вирішенні цього питання передусім необхідно виходити із 

законодавчих положень про те: 

1) чи віднесені окремі права до переліку майнових, чи ні; 

2) чи передбачені вони як право автора, тобто фізичної особи – творця, і 

тоді вони є невідчужуваними, чи як право суб’єкта авторського права; 

3) чи передбачена в законі можливість їх спадкування, чи ні [1, с. 10]. 



 

 

                            ІМПЕРАТИВИ РОЗВИТКУ ПРАВА ТА ДЕРЖАВИ        І (ХІІ) ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

  

 
102 

Слід враховувати також і рекомендації вищих судових інстанцій. Так, Пленум 

Верховного Суду України виходить з того, що право на оформлення винаходу, 

корисної моделі слід вважати майновим правом, яке підлягає спадкуванню [2, с.14]. 

Права інтелектуальної власності є особливим видом спадкування, адже вони 

мають нематеріальний характер (на відміну від рухомого та нерухомого майна), не 

можуть бути поділені між спадкоємцями та повинні здійснюватися останніми спільно 

протягом строку, встановленого чинними законодавством. 

Особливість права інтелектуальної власності полягає в тому, що воно 

одночасно містить в собі ознаки як матеріального, так і нематеріального характеру. 

Права в галузі інтелектуальної власності належать до об'єктів спадкування 

немайнового характеру, тобто до складу спадщини можуть входити лише майнові 

права інтелектуальної власності, чинні на час відкриття спадщини. А відтак – 

особисті немайнові права інтелектуальної власності не входять до складу спадщини, 

такі як: 

– вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення належним чином 

імені автора на творі та його примірниках та за будь-якого публічного використання 

твору, якщо це практично можливо; 

– забороняти під час публічного використання твору згадування свого імені, 

якщо він як автор твору бажає залишитись анонімом; 

– обирати псевдонім, зазначати і вимагати зазначення псевдоніма замість 

справжнього імені автора на творі та його примірниках і під час будь-якого його 

публічного використання; 

- вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому перекрученню, 

спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може 

зашкодити честі і репутації автора. 

Враховуючи, що права інтелектуальної власності поділяються на майнові та 

немайнові, необхідним є звернення до спеціального законодавства з метою 

визначення тих прав, які можуть входити до складу спадщини. 

Виходячи зі ст. 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права» [3], 

ст. 440 ЦК України [4]. у спадщину передаються: майнові права автора, до яких 

належать: право на використання твору, виключне право дозволяти використання 

твору; право перешкоджати неправомірному використанню твору, в тому числі 

забороняти таке використання, та інші майнові права інтелектуальної власності, 

встановлені законом. 
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Слід враховувати, що із вищезазначених прав інтелектуальної власності 

можуть виникати похідні права. Так, С. Бутнік-Сіверський вказує на необхідність 

виокремлення третьої категорії прав інтелектуальної власності через відсутність у 

них ознак, що дали б змогу віднести їх до категорії майнових чи особистих 

немайнових прав творця, а саме – специфічних авторських прав, у межах котрих 

пропонує розглядати: 1) право участі у реалізації проектів творів архітектури, 

містобудування, садово-паркового мистецтва; 2) право доступу до твору 

образотворчого мистецтва; 3) право слідування. [5, с.11]. 

Умовою переходу інтелектуальних прав у складі спадщини є їх чинність на 

момент смерті спадкодавця. При оформленні спадкових прав інформація про об’єкти 

і належність прав на них спадкодавцеві на момент відкриття спадщини має бути 

підтверджена відповідними документами. Для їх одержання нотаріус подає запити до 

Державного департаменту інтелектуальної власності щодо відомостей Державного 

реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір – для встановлення 

факту реєстрації права спадкодавцем та Державного реєстру договорів, які 

стосуються прав автора на твір – для встановлення наявності чи відсутності факту 

передачі майнових прав на зареєстрований твір іншим особам [6]. 

Щодо творів, які не були добровільно зареєстровані суб’єктом авторських 

прав, то оформлення спадкових прав на них вважається проблематичним, через 

складність отримання нотаріусом формального документа, необхідного для опису 

майнових прав і включення їх до свідоцтва про право на спадщину [7, с. 110]. 

З огляду на універсальний характер акта прийняття спадщини майнові права 

на твори переходять до спадкоємців разом з іншим спадковим майном і на підставі ч. 

5 ст. 1268 ЦК вважаються належними спадкоємцю з моменту відкриття спадщини. 

Принцип презумпції авторства не вимагає підтвердження авторських прав 

правовстановлювальними документами. У разі ж виникнення спору щодо належності 

чи реалізації інтелектуальних прав спадкоємцями, доведення факту володіння ними 

має відбуватися через встановлення фактів їх виникнення і належності 

спадкодавцеві на момент відкриття спадщини та прийняття спадщини спадкоємцями. 

Спадкоємці спадкують майно спадкодавця у частках (ст. 1278 ЦК). Цивільний 

кодекс не містить спеціальних положень про спадкування майнових інтелектуальних 

прав та їх поділ між спадкоємцями, тому закономірно постає питання про можливість 

визначення часток спадкоємців у майнових правах інтелектуальної власності, що 

спадкуються. Вченими неодноразово висловлювалася думка, що виключні 
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інтелектуальні права є неподільними і тому визначення часток у цих правах є 

неприпустимим, а питання може стояти лише про визначення часток у доходах від 

використання об’єкта інтелектуальної власності [8, с. 13]. 

Щодо спадкування права на оприлюднення твору, слід зазначити, що виходячи 

із визначення, закріпленого у Законі України «Про авторське право і суміжні права» 

оприлюднення твору може бути здійснено за згодою автора чи іншого суб’єкта 

авторського права і суміжних прав. Відповідно, право на оприлюднення твору є 

відчужуваним та може передаватись у спадок. 

Слід зазначити, що ст. 442 ЦК України встановлено обмеження на реалізацію 

права на обнародування твору. По-перше, твір не може бути опублікований, якщо він 

порушує права людини на таємницю її особистого і сімейного життя, завдає шкоди 

громадському порядку, здоров’ю та моральності населення. По-друге, у разі смерті 

автора його правонаступники мають право на опублікування твору, якщо це не 

суперечить волі автора. Отже переважне значення при прийнятті рішення про 

оприлюднення твору належить автору твору. Якщо у заповіті або іншим чином буде 

висловлена заборона автора на оприлюднення твору, то спадкоємці не набудуть 

права на розкриття твору, адже це буде суперечити волі спадкодавця [9]. 

Крім перелічених прав, спадкоємці також отримують право на подання заявки 

на реєстрацію авторського права. В такому випадку, до заявки про реєстрацію 

авторського права подається документ, що засвідчує перехід у спадщину майнового 

права автора. 

Не отримали належного регулювання у національному законодавстві 

відносини, які виникають з реалізацією права на відкликання твору. Таке право 

взагалі не закріплено ні в ЦК України, ні в Законі України «Про авторське право і 

суміжні права». 

Отже, на підставі всього вищевикладеного, можна зробити висновок, що 

спадкування майнових прав інтелектуальної власності є однією з актуальних 

теоретичних та практичних проблем. І такий стан виник внаслідок декількох причин:  

1. По-перше, існує проблематика встановлення існування спадкових 

майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності, вона проводиться нотаріусом 

після подання правовстановлюючих документів щодо належності цього майна. 

2. По-друге, законодавством не визначено особливостей спадкування прав 

на окремі об’єкти інтелектуальної власності. 
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3. По-третє, все ще залишається не розв’язаним питання спадкування 

частки майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності. 
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Нині Україна знаходиться на етапі активного реформування всіх сфер 

суспільного життя. Зокрема, це знаходить свій прояв у сфері освіти (прийняття 

Закону України «Про освіту» 05. 09. 2017 року); реформування у медичній сфері 

(Закон України «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та 

лікарських засобів» 19. 10. 2017 року); у сфері забезпечення дорожньої безпеки 

тощо. У цій ситуації багато правників й політологів проводять аналогію між Грузією та 

Україною. Однак всі прийнятті закони повинні базуватися на Основному Законі 

держави – Конституції України. Тому, за допомогою порівняння Конституції Грузії та 

України, можна детальніше ознайомитися із зазначеними підставами для дискусій. У 

даному дослідженні будуть висвітлені схожі й відмінні риси в положеннях Конституції 

Грузії та України і проведений порівняний аналіз між цими нормативними актами. 

По-перше, необхідно зазначити, що джерела грузинського права 

представляють собою таку ієрархію: Конституція, органічні та звичайні закони 

Парламенту, укази Президента, підзаконні акти міністерств та відомств, органів 

місцевого самоврядування. Щодо України, то найвищу юридичну силу має 

Конституція України, далі за ієрархією слідують закони України, укази та 

розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів 

України, нормативні акти міністерств і відомств. Можна сказати, що особливу групу 

становлять міжнародні договори ратифіковані Верховною Радою України. 

По-друге, в ст. 6 Конституції Грузії вказано, що «Конституція Грузії є 

Верховним законом держави. Всі інші правові акти повинні відповідати Конституції» 

[1]. Дане положення співпадає з нормами Конституції України, де в ст. 8 зазначено, 

що «Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-

правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй» [2]. 
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Якщо ж розглядати повноту офіційного закріплення прав та свобод людини і 

громадянина, то можна стверджувати, що дане положення зафіксоване належним 

чином. Наприклад, в Верховному законі Грузії прописано: «Держава визнає і захищає 

загальновизнані права і свободи людини як непереможні і вищі людські цінності». У 

Конституції України більш детально зазначене це питання, а саме те, що людина, її 

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

соціальною цінністю. Проаналізувавши ці норми, можна запевнити, що і в Грузії, і в 

Україні головним завданням є реалізація принципу верховенства права, тобто його 

практичне втілення в життя. 

Дещо різні положення в законодавчій базі цих двох держав можна спостерігати 

аналізуючи ст. 12 Конституції Грузії, де зазначається: «Громадянин Грузії не може 

одночасно бути громадянином іншої держави». На відміну від вказаної норми, 

Конституція України посилає до іншого нормативно-правового акта для більш 

детального висвітлення даного питання. Тобто в цьому випадку органічним законом 

виступає Закон України «Про громадянство України», де в ст. 2 серед принципів 

законодавства України про громадянство зазначається: «Якщо громадянин України 

набув громадянство іншої держави, то у правових відносинах з Україною він 

визнається лише громадянином України» [3]. Отже, звідси можна зробити висновок, 

що законодавством України не передбачена заборона подвійного громадянства, на 

відміну від Грузії. 

Якщо аналізувати норми Конституції України та Грузії у сфері судової гілки 

влади, то можна провести аналогію щодо презумпції невинуватості, котра зазначена 

в ст. 62 Основного Закону України та ст. 40 Верховного закону Грузії, де зафіксовано, 

що особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана 

кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і 

встановлено обвинувальним вироком суду. 

Навіть для контролю за дотриманням прав громадян та їх захисту у випадку 

порушення, виконує свої повноваження Народний захисник Грузії (омбудсмен) 

аналогічно до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Із 

зазначеного положення видно, що базовими та основоположними завданнями 

держави є захист прав і свобод людини та громадянина й закріплення таких вимог на 

національному рівні із подальшим неухильним дотриманням їх у житті. 

Головну відмінність можна простежити також у тому, як представлена 

законодавча гілка влади. В Грузії єдиним законодавчим органом є двопалатний 
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Парламент, що складається з Ради Республіки і Сенату. Рада Республіки 

складається з членів, обраних за пропорційною системою виборів. Сенат 

складається з членів, обраних в Абхазії, Аджарії та інших територіальних одиницях 

Грузії, а також з призначених Президентом Грузії п'яти сенаторів. Парламент 

обирається на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному 

голосуванні строком на чотири роки і складається з 150 членів, обраних за 

пропорційною системою, і 85 - обраних за мажоритарною системою. 

Щодо України, то єдиним законодавчим, колегіальним, виборним, постійно 

діючим органом є Верховна Рада України – однопалатний парламент України, що 

складається з 450 народних депутатів. «Народним депутатом України може бути 

обрано громадянина України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має 

право голосу і проживає в Україні протягом останніх п’яти років» [2]. Однак, спільним 

між парламентами цих держав є функціонування комітетів для проведення 

попереднього розгляду питань, здійснення законопроектної роботи тощо. 

Отже, нинішнє порівняння законодавства України та Грузії не є безпідставним, 

оскільки аналізуючи його, можна виявити багато спільних рис, притаманних обом 

державам. Проте, відмінностей також чимало, що і є доказом того, що кожна держава 

спрямовує свою діяльність на вирішення тих проблем, котрі наявні у державі і 

закріплює це в національному законодавстві. 
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Стрімкий розвиток науки, техніки та цифрових технологій, глобальне 

розповсюдження мережі Інтернет справедливо характеризує ХХІ століття століттям 

інтелектуальної власності. 

Запорукою сучасного процесу гуманізації законодавства і цивілізованого 

прогресу є вільне та ефективне здійснення людиною своїх прав і свобод, у тому числі 

права на творчість, результати якої захищаються державою. 

Законодавець у нормативних актах окреслює, які саме протиправні діяння  в 

сфері інтелектуальної власності спричиняють притягнення до тієї чи іншої 

відповідальності, а також визначає види та межі відповідальності за різні види 

правопорушення. 

Дослідженням проблем інтелектуальної власності в різні періоди займалися 

такі видатні вчені, як Б. Антімонов, Г. О. Андрощук, Ю. Л. Бошицький, В. С. Дроб’язко, 

Р. О. Денисова, В. О. Жаров,О. С. Іоффе, А. П. Сергєєв, Р. О. Стефанчук, Р. Б. 

Шишка та інші. Питанням юридичної відповідальності за порушення авторських прав 

присвячені праці О. А. Підопригори, С. Д. Святоцького, І. В. Венедіктова, О. В. Розгон 

та ін. Незважаючи на значний внесок зазначених науковців, їх напрацювання не 

охоплюють усіх аспектів правового захисту і відповідальності за порушення 

авторського права, що дає змогу продовжувати наукові дослідження в цьому напрямі. 

Метою дослідження є вивчення проблемних питань забезпечення охорони 

авторського права, безпосереднього захисту об’єктів авторського права, що є 

результатом інтелектуальної діяльності автора. 

Загалом під правопорушенням у теорії права розуміють суспільно небезпечне 

або шкідливе діяння, яке порушує норму права. Його характерною особливістю є 

протиправність дії або бездіяльності суб’єкта суспільних відносин Наслідком 
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порушення права інтелектуальної власності є настання цивільно-правової, 

адміністративної та кримінальної відповідальності [1, с. 48]. 

Сучасні дослідники у сфері права визначають порушення авторського права як 

дії, спрямовані на протиправне використання об’єктів права інтелектуальної 

власності, що належать іншим особам, умисно вчинені особою, яка розуміє 

протизаконний характер цих дій, з метою отримання матеріальної вигоди [2, с. 80]. 

Відповідно до ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» 

(далі – Закон № 3792-XII) порушенням авторського права є: 

– вчинення будь-яких дій, які порушують особисті немайнові права та майнові 

права авторського права; 

– піратство у сфері авторського права, тобто опублікування, відтворення, 

ввезення на митну територію України, вивезення з митної території України і 

розповсюдження контрафактних примірників творів (у тому числі комп’ютерних 

програм і баз даних); 

– плагіат – оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого 

твору під іменем особи, яка не є автором цього твору; 

– ввезення на митну територію України без дозволу осіб, які мають авторське 

право, примірників творів (у тому числі комп’ютерних програм і баз даних); 

– вчинення дій, що створюють загрозу порушення авторського права; 

– підроблення, зміна чи вилучення інформації, зокрема в електронній формі, 

про управління правами; 

– розповсюдження, ввезення на митну територію України з метою 

розповсюдження, публічне сповіщення об’єктів авторського права, з яких без дозволу 

суб’єктів авторського права вилучена чи змінена інформація про управління правами, 

зокрема в електронній формі [3].  

Одними із найбільш розповсюджених порушень авторського права в Україні є 

піратство, особливо у сфері програмного забезпечення та плагіат, які свідчать про 

недосконалість системи захисту авторського права в Україні [4, с. 25]. 

У національному законодавстві й міжнародно-правових актах міститься не 

лише визначення терміну «піратство», а й наводиться перелік дій, які можуть 

кваліфікуватися як піратство. Так, згідно з п. «б» ч. 1 ст. 50 Закону України «Про 

авторське право і суміжні права» піратством у сфері авторського права визнається 

опублікування, відтворення, ввезення на митну територію України, вивезення з 
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митної території України і розповсюдження контрафактних примірників творів (у тому 

числі комп’ютерних програм і баз даних). 

Тобто поняття «піратство» законодавцем визначається через «контрафакт». 

При цьому сам термін «контрафакт» походить від contrefaction (фр.) – підробка, а 

згідно з нормативним визначенням ст. 1 Закону України «Про авторське право і 

суміжні права» контрафактним примірником твору буде твір, що відтворений, 

опублікований або розповсюджений з порушенням авторського права, у тому числі 

примірник захищених в Україні творів, що ввозяться на митну територію України без 

згоди автора чи іншого суб’єкта авторського права, зокрема з країн, в яких ці твори 

ніколи не охоронялися або перестали охоронятися. Тобто можна констатувати той 

факт, що законодавець дає визначення не самому поняттю «контра факт», а поняттю 

«контрафактний екземпляр твору». 

В спеціальній юридичній літературі можна зустріти різні підходи до 

класифікації піратських дій. Так, наприклад, піратство у сфері авторського права 

поділяють на: 

а) «чисте» піратство, яке пов’язане з напівлегальним оприлюдненням об’єкта 

авторського права; 

б) піратство, пов’язане з підробкою об’єктів авторського права; 

в) піратство, яке проявляється у незаконному розмноженні копій об’єктів 

авторського права [5, с. 5]. 

Іншим поширеним видом порушення авторських прав є плагіат. За доктриною 

сучасного авторського права, плагіат – це порушення немайнових (право на ім’я) та 

майнових (право на винагороду) прав автора, а суть плагіату полягає у «викраденні 

результату інтелектуальної праці» [6, с. 38]. 

У Законі України «Про авторське право та суміжні права» плагіат визначається 

як оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого твору під іменем 

особи, яка не є автором цього твору. 

За сучасних умов адміністративна відповідальність за порушення прав на 

об’єкти права інтелектуальної власності передбачена рядом статей Кодексу про 

адміністративні правопорушення України – ст. ст. 51-2, 164-3, 164-6, 164-7, 164-9,164-

13 та ст. 345 Митного кодексу України ввезення на митну територію України або 

вивезення за межі цієї території з комерційною метою товарів із порушенням права 

інтелектуальної власності [7, с. 70]. Аналіз санкцій зазначених статей показує, що до 

осіб які, вчинили вищеназвані правопорушення, можуть бути застосовані грошові та 
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майнові стягнення. З поміж них такі, як штраф та конфіскація предмета, що став 

знаряддям здійснення або безпосереднім об’єктом адміністративного 

правопорушення. 

До того ж використання цих санкцій є особливим методом боротьби із 

порушенням прав на об’єкти права у сфері інтелектуальної власності. Водночас, як 

показує правозастосовна практика уповноважених державою органів, значна 

кількість порушень законності допускається саме при застосуванні ними 

адміністративних санкцій, і навіть складанні протоколів про порушення прав 

інтелектуальної власності. При оформленні протоколу про порушення авторських 

прав контролюючі органи найчастіше допускають такі помилки: протокол складений 

не уповноваженою на те особою; неправильне визначення суб’єкта правопорушення; 

не розкрито суті порушення, а саме – не зазначені конкретні дії посадової особи; 

відсутність у протоколі часу і місця його складання; компетенція суду, до якого було 

направлено протокол не поширюється на розгляд таких категорій справ. 

Аналіз судової практики у справах про адміністративні правопорушення у 

сфері інтелектуальної власності свідчить про те, що судді не завжди правильно 

встановлюють сам об’єкт протиправного посягання у випадках, передбачених ст. 51-

2 КпАП України, через що приймають судові рішення і призначаючи конфіскацію 

предметів, які не є незаконно виготовленими й не належать до обладнання і 

матеріалів, що використовуються для незаконного виготовлення продукції [8]. 

Виходячи з вищевикладеного, можна зробити висновок, що ефективність 

захисту авторського права залежить від чіткого правового регулювання видів 

порушень в сфері інтелектуальної власності, наявності відповідного державного 

механізму попередження й припинення правопорушень, а також спрощення 

процедури доведення порушення в сфері авторського права, притягнення порушника 

до відповідальності. 

Спираючись на наведені вище факти маємо акцентувати увагу на виконання 

загальних правил при застосуванні адміністративних стягнень, який має ґрунтуватись 

насамперед на неухильному додержані принципу законності. Крім того, відповідно до 

ст. 33 КУпАП України, стягнення за адміністративне правопорушення у сфері 

інтелектуальної власності необхідно накладати в межах, встановлених нормативним 

актом, який передбачає відповідальність за його вчинення, у точній відповідності до 

Кодексу та інших актів про адміністративні правопорушення. 
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На сьогодні, коли одним із першочергових завдань для нашої держави є 

підняття економіки, проведення політики в рамках демократії, проблеми, пов’язані з 

регулюванням трудових правовідносин, також стають у ряд завдань, яким необхідно 

приділити увагу. Тим більше, зважаючи на той факт, що Кодекс законів про працю 
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України (далі – КЗпП України) морально застарів, оскільки був прийнятий ще за часів 

радянської влади та орієнтований на ситуацію, коли держава була і законодавцем, і 

виконавцем власних законів, а також практично єдиним роботодавцем, трудові 

правовідносини здебільшого врегульовані не належним чином, а в окремих випадках 

взагалі не врегульовані. 

Для об’єктивного дослідження актуальних проблем сучасності, які стосуються 

суб’єктів трудових правовідносин, видається доцільним розглянути підходи науковців 

щодо розмежування зазначених відносин.  

Суб’єктами трудового права України є учасники суспільних трудових відносин 

(індивідуальних і колективних), які на основі чинного законодавства наділені 

суб’єктивними правами й обов’язками у сфері трудового права. Слід зауважити, що 

суб’єкти трудового права – більш широке поняття, ніж суб’єкти трудових 

правовідносин. Останній висновок зробив М. І. Матузов. На його думку, поняття 

«суб’єкти права» і «суб’єкти правовідносин» загалом є рівнозначними, хоча і містять 

деякі відмінності. По-перше, конкретний громадянин як постійний суб’єкт права не 

може бути одночасно учасником усіх правовідносин; по-друге, новонароджені, 

малолітні діти, душевнохворі особи, будучи суб’єктами права, не є суб’єктами 

більшості правовідносин; по-третє, правовідносини – не єдина форма реалізації 

права [8, с. 482]. 

З огляду на це видається доцільним поділити суб’єкти трудових правовідносин 

на дві групи: головні та другорядні. Головні – це такі суб’єкти, які відіграють у 

трудових правовідносинах провідну роль і забезпечують існування самих трудових 

правовідносин. Серед головних суб’єктів можна виокремити підгрупи, що також 

мають особливості правового становища. Першу підгрупу становлять так звані 

обов’язкові суб’єкти: роботодавці та працівники. Без їх участі трудові правовідносини 

взагалі не виникають. Головних суб’єктів другої підгрупи можна умовно назвати 

допоміжними. їх специфіка полягає в тому, що, незалежно від наявності конкретних 

трудових правовідносин, такі суб’єкти існують, оскільки утворюються державою і 

покликані сприяти функціонуванню трудових правовідносин. Сюди можна віднести 

органи нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства та органи 

зайнятості. Третю підгрупу головних суб’єктів трудових правовідносини можна 

назвати факультативними, тому що їхня участь у трудових правовідносинах хоч і 

важлива, але не завжди обов’язкова та не є постійною. До таких суб’єктів належать 
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профспілкові або інші органи, уповноважені представляти найманих працівників у 

трудових правовідносинах [9, с. 99]. 

Другорядними суб’єктами трудових правовідносин можуть бути такі учасники, 

які беруть участь у трудових правовідносинах тільки якщо виникає потреба або ж 

їхня участь є тимчасовою, після чого вони припиняють своє існування. До цієї групи 

належать постійно існуючі суб’єкти: комісії з трудових спорів, Національна рада 

соціального партнерства, профспілкові об’єднання, а також суб’єкти, що можуть 

з’являтися епізодично: робочі комісії для ведення колективних переговорів, органи, 

які розглядають колективні трудові спори (конфлікти), страйкові комітети, 

кваліфікаційні й атестаційні комісії та ін. 

Зупинимось на характеристиці окремих проблемних моментів щодо головних 

суб’єктів. Однією стороною усіх видів трудових відносин незмінно виступає 

громадянин, який реалізує своє право на працю шляхом укладення договору і 

набуває статусу працівника. Згідно з ч. 2 ст. 1 Закону України «Про порядок 

вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» від 3 березня 1998 р. найманий 

працівник – фізична особа, яка працює за трудовим договором на підприємстві, в 

установі й організації, в їх об’єднаннях або у фізичних осіб, які використовують 

найману працю. Поряд із цим, у ст. 21 КЗпП України не зовсім вдало згадується 

термін «працівник» у контексті «фізичної особи» – «...угода між працівником і 

власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи 

фізичною особою...» [1], адже особа, яка тільки укладає трудовий договір, не може 

бути працівником. А якщо говорити про «угоду між працівником і власником 

підприємства», то лише у розумінні договору (угоди) про матеріальну 

відповідальність. 

Якщо ж розглядати «роботодавця» як суб’єкта трудових правовідносин, то у 

цьому питанні також є чимало проблем, пов’язаних із сучасними змінами, зокрема 

різне тлумачення та неоднозначне трактування цього поняття, виникнення нових, 

різних за своєю суттю, формами власності та господарювання, роботодавців. На 

відміну від працівника, роботодавець є більш універсальним суб’єктом трудового 

права, оскільки бере участь не тільки у власне трудових відносинах (індивідуальних), 

а й у колективно–трудових та інших правовідносинах, що тісно пов’язані з трудовими. 

Це правовідносини з органами працевлаштування, з органами, що виконують нагляд 

і контроль за дотриманням трудового законодавства, з органами, які розглядають 

індивідуальні та колективні трудові спори, та ін. [6, с. 12]. У чинному законодавстві, 
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що так чи інакше регламентує застосування найманої праці, відомі найрізноманітніші 

підходи до визначення суб’єктів, що можуть виступати як роботодавці. В Основах 

законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 

14 січня 1998 р. згідно із ст. 10 роботодавцем вважається: власник підприємства, 

установи, організації або уповноважений ним орган незалежно від форм власності, 

виду діяльності та господарювання і фізичні особи, які використовують найману 

працю; власники розташованих в Україні іноземних підприємств, установ та 

організацій, філій та представництв, які використовують працю найманих працівників, 

якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України. У статті 1 Закону України 

«Про організації роботодавців» дається майже аналогічне визначення. У статті 1 

Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15 

вересня 1999 р. роботодавець визначається як власник підприємства, установи або 

організації незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, 

або уповноважений ним орган чи фізична особа, які відповідно до законодавства 

використовують найману працю [3]. Стаття 1 Закону України «Про охорону праці» 

також застосовує схоже визначення, правда без частини «...галузевої належності або 

уповноважений ним орган... » [4]. 

 Усіх роботодавців, які мають трудову правосуб’єктність, можна поділити на 

окремі групи: роботодавці – фізичні особи; роботодавці – юридичні особи і 

відокремлені підрозділи юридичних осіб; роботодавці – державні органи. 

Крім непорозумінь із теоретичним визначенням «роботодавець», це питання 

має низку практичних проблем. Наприклад, для того щоб громадянин України став 

працівником, він повинен вступити у трудові відносини з власником засобів 

виробництва або заснованим ним підприємством чи з фізичною особою. Саме з 

власником засобів виробництва (майна підприємства), а не з власником 

підприємства, як це зафіксовано у ст. 21 КЗпП України, адже підприємство, як 

самостійний суб’єкт господарювання містить не тільки засоби виробництва, а і 

працюючих людей, що їх використовують. Таким чином, власник не завжди має 

право виступати стороною трудового договору (контракту) з таких причин, оскільки 

він наділений рядом повноважень у галузі трудового права, тобто може виступати як 

сторона трудового договору (контракту) в тому випадку, якщо він безпосередньо 

управляє своїми засобами виробництва, наймає працівників на роботу та керує 

виробничим процесом. Якщо ж власник самостійно чи спільно з іншими власниками 
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створив підприємство або організацію, яким надається статус юридичної особи, то 

власник не відповідає за зобов’язаннями створених ним юридичних осіб, а вони не 

відповідають за зобов’язаннями власника, крім випадків, передбачених 

законодавчими актами України 

До того ж, коли працівник пред’являє позов майнового характеру до 

підприємства, власник виступає як третя особа. Та навпаки, до працівника претензії 

пред’являє підприємство як сторона трудового договору (контракту). Зумовлено це 

наявністю у підприємства відокремленого майна, що і створює його матеріальну 

відповідальність як сторони трудового договору (контракту). 

Юридична особа здійснює право володіння, користування і розпорядження 

закріпленим за нею майном власника відповідно до свого статусу (положення). 

Майно передається власником підприємству на праві власності, праві повного 

господарського відання, чи оперативного управління. Працівник, влаштовуючись на 

роботу, укладає трудовий договір (контракт) з юридичною особою, у разі створення 

власником підприємства зі статусом юридичної особи, тобто юридична особа 

(підприємство) виступає як сторона трудового договору (контракту). Згідно з ч. 2 ст. 2 

КЗпП України працівники реалізують своє право на працю шляхом укладення 

трудового договору на підприємстві чи з фізичною особою. Як бачимо, працівник 

укладає договір (контракт) не з власником майна підприємства, а з підприємством.  

Отже, можна дійти висновку, що кожна сторона трудових правовідносин має 

невід’ємне значення у процесі життєдіяльності суспільства і держави. Слід вважати 

стороною трудового договору (контракту) підприємство, установу, організацію 

(юридичну особу). Тому сьогодні нагальною стає потреба реформування 

законодавчого регулювання праці, підготовки відповідних концептуальних підходів до 

його оновлення, кодифікації трудового законодавства в цілому, а також перегляду 

сутності та змісту трудових правовідносин зокрема й правового становища їх 

суб’єктів. 
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Термін «кнопкодав» вживається щодо депутатів Верховної Ради України, котрі, 

з особистої зацікавленості, на виконання рішення фракції або її керівника або із 

інших причин на пленарних засіданнях голосують за іншого відсутнього народного 

депутата (депутатів) за його(їх) згодою або за відповідним дорученням. Ця проблема 

є досить актуальною та вимагає негайного вирішення.  

Особистого голосування вимагає Конституція України стаття 84: «Голосування 

на засіданнях Верховної Ради України здійснюються народним депутатом України 

особисто» [1]. Присутність і особиста участь народного депутата в засіданнях 
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Верховної Ради України не є питанням вільного рішення народного обранця, а 

відповідно до пункту 3 першої частини 24-ї статті Закону України «Про статус 

народного депутата України», – є його обов'язком [2]. 

Наприкінці 2012 року Верховна Рада України внесла зміни до Регламенту 

(стаття 37), які зобов'язують народних депутатів особисто реєструватися для участі в 

засіданнях парламенту, брати участь у голосуванні й робити це особисто. Відповідно 

до закону, перед відкриттям кожного засідання парламенту здійснюється реєстрація 

народних депутатів особисто на підставі посвідчення народного депутата та 

власноручного підпису. В залі засідань депутат реєструється за допомогою 

електронної системи «Рада», отже, це унеможливлює здійснити реєстрацію депутата 

замість нього іншою людиною [4]. 

Однак, на сьогодні чинним законодавством також не передбачено 

відповідальності за використання картки іншого народного депутата (в тому числі 

дубліката) при реєстрації та голосуванні за допомогою електронної системи 

(голосування за чужою карткою), а також за несанкціоноване втручання в роботу 

електронної системи голосування Верховної Ради України та видачу дублікату картки 

для голосування без згоди на те народного депутата [4]. 

За час, відведений для голосування, один такий «кнопкодав» встигає 

проголосувати за 8-9 відсутніх. Часто при мінімально необхідних 226 депутатах 

рішення приймаються 35-40 «кнопкодавами». Про злочинну сутність такого  

голосування в українському парламенті свідчить аналіз положень, якими 

регламентовано законотворчу процедуру [4]. В Україні попри перевищення кількості 

випадків парламентського «кнопкодавства», жоден народний депутат не поніс будь-

якої відповідальності за фальсифікацію результату голосування, незважаючи навіть 

на очевидні докази [5]. 

Порушення Конституції на очах у всіх – що може бути гірше? Причому, це 

порушення здійснюють ті, хто творить закони [5]. 

Питання особистого голосування у країнах із сталими демократіями 

вирішується по-різному. Використовується голосування без кнопок – викриком, 

відокремленням, вставанням, опитуванням, підняттям рук. Проте, питання 

особистого голосування є принциповим для всіх демократій. На зворотному боці 

картки для голосування шотландського депутата написано: «Незаконне володіння, 

використання, зберігання, знищення або передача іншій особі є кримінальними 

злочинами». У країнах з порівняно молодими демократіями – Польщі, Литві, 
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Словаччині й багатьох інших країнах за неособисте голосування позбавляють 

представницького мандату. Понад десятиліття тому використання чужої картки в 

Польщі було прирівняне до шахрайства, за вчинення якого встановлено покарання у 

вигляді позбавлення волі на строк до семи років. В Ізраїлі один з депутаттів за 

«кнопкодавство» отримав 4 місяці громадських робіт і шість місяців умовного 

ув'язнення [4]. 

87,6% громадян України підтримують ідею позбавлення мандата народних 

депутатів України, які голосують чужими картками під час голосування у Верховній 

Раді України. Про це свідчать результати загальнонаціонального опитування, 

проведеного Центром Разумкова і Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька 

Кучеріва в грудні 2012 року [5]. 

Відомо, що на розгляд вносилися численні законопроекти щодо покарання 

«кнопкодавців», але жоден з них так і не був прийнятий. 

Отже, проблема неособистого голосування так і залишається не вирішеною. 

Було багато спроб ввести зміни до регламенту Верховної Ради України та 

запровадити санкції за «кнопкодавство». Проте максимум, який зараз працює, – 

переголосування через зафіксований факт «кнопкодавства». І знову – жодного 

покарання «кнопкодаву». Неособисте голосування («кнопкодавство») у Верховній 

Раді України є грубим порушенням Конституції України. На наш погляд, 

«кнопкодавство» по своїй суті є злочином, тому що воно спотворює волевиявлення і 

фактично є грубим порушенням присяги народним депутатом України. Тому, 

запровадження покарання для «кнопкодавців» дозволить об’єктивно розглядати та 

приймати законопроекти, а також зменшить прояв політичної корупції в Україні. 
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В умовах інтеграції законодавчо-нормативної бази з обліку в Україні до 

міжнародних стандартів обліку постає проблема визнання дебіторської 

заборгованості за вітчизняними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 

та міжнародними стандартами фінансової звітності. Для ефективного управління 

дебіторською заборгованістю на підприємстві необхідно визначити її інтерпретацію 

також за міжнародними стандартами, для досягнення скорочення та реорганізації 

дебіторської заборгованості. 

П(С)БО 10 визначає дебіторську заборгованість як – суми заборгованості 

дебіторів підприємству на певну дату. Дебітори – юридичні та фізичні особи, які 

внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми коштів, їх еквівалентів 

або інших активів [1]. 

Для визначення дебіторської заборгованості з міжнародних стандартів, треба 

зазначити, що МСФЗ не дає єдиного його визначення. Для проведення аналізу щодо 

визначення дебіторської заборгованості необхідно провести аналіз МСФЗ 1 

«Подання фінансової звітності», МСФЗ 15 «Виручка за договорами з покупцями», 

МСФЗ 32 «Фінансові інструменти: розкриття та подання» та МСФЗ 39 «Фінансові 

інструменти: визнання та оцінка». 
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У МСФЗ 1 «Подання фінансової звітності» зазначено:»Звіт про фінансовий 

стан повинен включати, як мінімум, статті, що подають такі суми: є) торговельна та 

інша дебіторська заборгованість» [2]. 

З початку 2017 року набуває чинності МСФЗ 15 «Виручка за договорами з 

покупцями» який заміняє собою МСФЗ 18 «Дохід». «МСФЗ 15 «Виручка за 

договорами з покупцями» вимагає, щоб організація оцінювала виручку за договорами 

з покупцями за сумою відшкодування, право на яке організація очікує отримати в 

обмін на передачу обіцяних товарів або послуг. При коригуванні обіцяної суми 

відшкодування з урахуванням значного компонента фінансування організація 

повинна використовувати ставку дисконтування, яка застосовувалася б для окремої 

операції фінансування між організацією і її покупцем в момент укладення договору» 

[3]. 

Згідно з 32 «Фінансові інструменти: подання», МСБО 39 «Фінансові 

інструменти: визнання й оцінка»: «Поширеними прикладами фінансових активів, які 

являють собою контрактне право отримувати грошові кошти в майбутньому, та 

відповідних фінансових зобов'язань, які являють собою контрактне зобов'язання 

сплачувати грошові кошти в майбутньому, є: дебіторська та кредиторська 

заборгованість» [4, 5]. 

Провівши аналіз цих стандартів, можна сформулювати визначення терміну, де 

дебіторська заборгованість – це фінансовий актив, який є контрактним правом 

отримувати грошові кошти або цінні папери від іншого підприємства. 

Порівнюючи П(С)БО та МСФЗ нами виявлено низку відмінностей визнання 

дебіторської заборгованості: 

– згідно П(С)БО 10 дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує 

ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод; сума 

дебіторської заборгованості може бути достовірно визначена; 

– згідно МСФЗ 39 підприємство дотримується визнання дебіторської 

заборгованості у балансі, коли заборгованість стає стороною контрактних 

зобов’язань, та здобуває юридичне право отримувати грошові або інші цінності; 

– згідно з П(С)БО 10 дебіторська заборгованість поділяється на довгострокову 

та поточну. За МСФЗ дебіторська заборгованість класифікується на 

непоточну(довгострокову), поточну, торговельну та іншу; 

– за П(С)БО дебіторська заборгованість оцінюється за чистою вартістю 

реалізації, а МСФЗ 39 визнає за справедливою вартістю; 
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– ПСБО 10 класифікує дебіторську заборгованість на звичайну, сумнівну та 

безнадійну, у МСФЗ не має такої класифікації. Підприємство використовує на свій 

розсуд класифікацію наближену до ПСБО 10. 

Не зважаючи на те, що Україна інтегрується до Європейських стандартів 

бухгалтерського обліку, ще є відмінності у визначенні дебіторської заборгованості, 

зокрема у визнанні її активом, її класифікації та оцінці. 
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В другій половині ХХ століття зросла кількість територіальних спорів та 

одноосібних намагань держав розповсюдити свій суверенітет та віднести до 
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внутрішніх вод [3] великі морські простори, які за загальним правилом не відносяться 

до даної категорії. Досить часто причиною виникнення конфлікту між державами 

виступають так звані «історичні води». Саме ці простори прибережних територій є 

точкою зіткнення інтересів багатьох держав, оскільки, на сьогодні, запорукою 

високого економічного розвитку держави є реальна можливість розповсюдження 

свого суверенітету та здійснення, регламентованої правом, діяльності на цих 

просторах.  

Загальноприйнятого та визнаного всіма державами визначення поняття 

«історичні води» немає ні в доктрині, ні в юридичній практиці, хоча даний інститут 

існує в міжнародному морському праві та успішно застосовується. Це робить 

актуальним дослідження застосування в нормативно-правових актах та в юридичних 

наукових працях визначень поняття «історичні води». 

Метою роботи є виявлення та комплексний аналіз поняття «історичні води». 

Стаття 10 Конвенції ООН з морського права 1982 року передбачає, що до 

внутрішніх вод держави відносяться затоки, відстань між пунктами входу в які не 

перевищує 24 морські милі. Проте дана стаття визначає, що ці положення не 

поширюються на так звані «історичні затоки». Вперше такий підхід на універсальному 

договірному рівні було визначено в статті 7 Женевської конвенції про територіальне 

море та прилеглу зону 1958 року. «Історичною затокою», як правило, розглядається 

морська затока із значною шириною входу (більше ніж 24 морських милі), яка за 

особливих географічних умов, обставин економічного та оборонного значення 

тривалий час знаходиться під суверенною владою прибережної держави і тому її 

води мають статус внутрішніх морських вод цієї держави. 

В ході проведення Женевської конференції 1958 року був прийнятий 

Меморандум Секретаріату ООН щодо історичних вод, в якому знайшли закріплення 

наукові погляди на це правове явище та судові прецеденти щодо встановлення прав 

на деякі «історичні води». Прийняття цього документа обумовило проведення 

подальших досліджень проблематики «історичних вод» ООН, що дозволило 

побачити світ наступному документу – дослідженню, підготовленому Секретаріатом 

ООН «Юридичний режим історичних вод, включаючи історичні затоки» 1962 року. Тут 

було розглянуто концепцію «історичних вод», проблеми здійснення юрисдикції 

прибережної держави щодо цих морських просторів та елементи права держави на 

«історичні води». Проте до сьогодні ці документи залишаються лише науковими 

дослідженнями та жоден з них не покладений в основу міжнародної конвенції [4]. 
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 Національне законодавство України також містить положення про «історичні 

води». Закон України «Про Державний кордон України» від 4. 11. 1991 року 

передбачає, що до внутрішніх вод України належать: морські води, розташовані в бік 

берега від прямих вихідних ліній, прийнятих для відліку ширини територіального 

моря України; води портів України, обмежені лінією, яка проходить через постійні 

портові споруди, які найбільше виступають у бік моря; води заток, бухт, губ і лиманів, 

гаваней і рейдів, береги яких повністю належать Україні, до прямої лінії, проведеної 

від берега до берега в місці, де з боку моря вперше утворюється один або кілька 

проходів, якщо ширина кожного з них не перевищує 24 морських миль; води заток, 

бухт, губ і лиманів, морів і проток, що історично належать Україні; обмежена лінією 

державного кордону частина вод річок, озер та інших водойм, береги яких належать 

Україні. При цьому в Законі не міститься жодного тлумачення термінів, до яких 

можливо було б застосувати цю «історичну» характеристику та тим самим зрозуміти 

на які саме простори наша держава має право поширювати всю повноту свого 

суверенітету. 

Визначення поняття «історичні води» містяться в деяких судових рішеннях. Так 

в справі про рибні ресурси («Fisheries case» – рішення Міжнародного суду по 

англійсько-норвезькому спорі про територіальні води від 1951 року) застосовується 

таке визначення: «історичними водами є внутрішні води, на які є історичні 

правопідстави (історичний титул). Такий титул створюється в результаті 

довготривалого та постійного користування, якщо інші держави не  протестують 

цьому». Подібне визначення застосоване в рішення Міжнародного Суду ООН в 

справі про спір між Сальвадором та Гондурасом: «історичні води – це води, які 

розглядаються в якості внутрішніх, але які не мали б такого характеру, якщо б не 

існувало історичного титулу». Американські суди на сьогоднішній день не дають 

визначення поняттю «історичні води», але в їхніх рішеннях міститься визначення 

«історичної затоки» як затоки, «над якою прибережна держава традиційно 

затверджувала та зберігала владу за згодою інших держав». Верховний суд США 

додатково зазначає, що на його думку «термін «історична затока» використовується 

нарівні з терміном «історичні внутрішні води» [1]. 

Визначення даного поняття в своїх працях надають і науковці. Серед 

найкращих дефініцій цього поняття слід виокремити дефініцію, що було надано Л. 

Дж. Бучезом, який визначив їх як «води, над якими прибережна держава, всупереч 

загальним застосовним правилам міжнародного права, безумовно, ефективно, 
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постійно та протягом довготривалого періоду часу, здійснює суверенні права з 

мовчазної згоди всіх держав». Г. Гідель надає своє визначення у вузькому контексті 

саме «історичних заток» та визначає їх як «водні простори, правовий статус яких 

відрізняється, за згодою інших держав, загальним визнанням прав на цей простір за 

прибережною державою» [2]. 

Отже, за певних обставин, держави можуть відповідно до історичних підстав 

мати право на деякі води, що примикають до їхнього узбережжя. Підставами для 

оголошення вод історичними є поширення прибережною державою суверенітету на 

ці води протягом тривалого часу, визнання такого суверенітету з боку інших держав, 

географічне положення вод та їхня конфігурація, економічне й оборонне значення 

цих вод для прибережної держави [5, с. 233]. 

Проте, не зважаючи на високий інтерес держав до даного інституту, на 

сьогодні, доктрина ані міжнародного, ані національного права України не має єдиного 

загальноприйнятого визначення поняття «історичні води», що дає всі підстави для 

проведення подальших досліджень і наукових розробок. 
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Оподаткування – основа формування державного бюджету будь-якої країни. 

Податки є одним із найважливіших фінансових інструментів регулювання розвитку 

національної економіки України в умовах інтеграційних процесів. Протягом останніх 

років ПДВ підтверджує статус головного бюджетоутворюючого податку в бюджеті. 

Його фіскальна особливість характеризується тим, що через наявність широкої бази 

оподаткування, на даний податок мають менший вплив кон’юнктурні коливання цін на 

сировину, матеріали та енергоносії. Ця особливість відрізняє ПДВ від інших податків 

та підтверджується достатньо стабільною динамікою частки податку у доходах 

бюджету. 

Податок на додану вартість – частина новоствореної вартості, що сплачується 

до Державного бюджету на кожному етапі виробництва товарів, виконання робіт, 

надання послуг [1]. ПДВ є непрямим податком та одним із різновидів універсальних 

акцизів. Основними його перевагами є стабільність надходжень, широка база 

оподаткування, податкове навантаження з ПДВ на кінцевий товар не залежить від 

кількості оборотів і стадій створення вартості. 

ПДВ – зручний податковий важіль, що дає змогу державі забезпечувати 

наповнення дохідної частини Державного бюджету за рахунок як простого технічного 

його збирання, так і наявності широкої бази оподаткування [2]. Необхідно зазначити, 

що податкова система нашої держави орієнтована на надходження непрямих 

податків, насамперед ПДВ і акцизного збирання, які залежать не від рівня 

прибутковості підприємств, а від обсягів реалізації продукції. 

Щоб дослідити фіскальну ефективність ПДВ, розглянемо динаміку 

надходження ПДВ до Державного бюджету України протягом 2012-2017 рр. (Рис.1). 
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Рис. 1. Динаміка надходжень ПДВ до Державного бюджету України 
Джерело: складено автором за даними Держказначейства України.[3] 
 

Обсяг надходжень ПДВ у 2012 р. становив 184 786 млрд. грн, а у 2017 р. – 302 

866 млрд. грн., що на 118 080 млрд. грн.(або у 1,64 рази) більше порівняно з 2012 р.  

Внесені зміни до діючого Податкового кодексу України щодо адміністрування 

даного податку [4] сприяли підвищенню фіскальної ефективності ПДВ, це: 

– введення Єдиного електронного реєстру податкових накладних, сума 

податку за якими становить понад 10 тис. грн. В  разі відсутності реєстрації 

податкової накладної платник ПДВ – покупець позбавляється права на включення 

сум ПДВ до податкового кредиту, але платник ПДВ – продавець не звільняється від 

обов’язку включення суми ПДВ до податкових зобов’язань; 

– запровадження механізму автоматичного відшкодування податку. Його 

перевагами є скорочення термінів отримання обігових коштів. Проте наявна низка 

обмежень, виконання яких дає змогу платнику на автоматичне відшкодування. 

Вже на початок квітня – на момент запуску системи автоматичного 

відшкодування ПДВ – загальна заборгованість становила 15,3 млрд. грн., то в 

перший місяць роботи електронного режиму борг скоротився на 11,5 млрд грн – до 

3,8 млрд грн. На 1 серпня цей показник вже склав 1,86 млрд грн. На 1 вересня цей 

показник вже склав 971 млн грн. Лише за перші дні вересня сума заборгованості 

зменшилась ще більше ніж на 67 млн грн. З 1 квітня 2017 року заборгованість з 

відшкодування цього податку скорочено на 93,6%, або майже на 14,3 млрд грн. 

(Рис.2). 
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Рис. 2.Динаміка погашення боргу з відшкодування ПДВ, млрд. грн. [3]. 

 

Використання пільг в системі оподаткування характеризує водночас і 

фіскальну ефективність податку, оскільки впливає на обсяг бази оподаткування, а 

відповідно і на розмір податкових надходжень, так і його регулюючу дію, оскільки 

надання пільг може сприяти покращенню фінансового стану підприємств окремих 

галузей [5]. 

Висока питома вага ПДВ від імпортованих на територію України товарів і поява 

тенденції до її зростання не є позитивним фактом. Це може свідчити про скорочення 

обсягів виробництва суб’єктами господарювання всередині країни, зростання 

залежності від імпортованих товарів, які через низький обмінний курс гривні до 

іноземної валюти є досить дорогими для переважної більшості населення з 

невисокими доходами. 

Основними причинами зниження фіскального потенціалу ПДВ є: наявна 

широка база податкових пільг; тіньовий сектор економіки; незаконні схеми 

відшкодування ПДВ; використання недиференційованих ставок ПДВ, що є соціально 

несправедливим явищем. 

Найвищої ефективності в адмініструванні ПДВ, на нашу думку, можна досягти 

при створенні державою таких економічних умов, коли вітчизняний платник буде 

зацікавленим добровільно платити не лише ПДВ, а й інші податки, на основі 

стабільного і узгодженого із законодавством ЄС податкового законодавства, а також 

шляхом подолання корупції та зниженні податкового навантаження на платника 

податків. 

У підсумку можна стверджувати, що роль ПДВ як фіскального засобу в 

доходах Державного бюджету України є визначальною. Проте, ПДВ не приносить 
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такого ж ефективного результату платникам податку, як державі. Виступаючи, по 

суті, податком на кінцеве споживання, який покладено на громадян та бюджетну 

сферу, він, за доволі високої ставки і стрімкої інфляції стає одним із факторів, що 

стримують розвиток виробництва. Також, ПДВ дещо напружує соціальне становище 

в країні, особливо це стосується сфери відшкодування цього податку, яке на сьогодні 

в Україні є однією із головних проблем адміністрування податкових платежів. 
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Актуальність теми полягає в тому, що з 15.12.2017 р. набрав чинності Закон 

України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, 
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Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства 

України та інших законодавчих актів» від 03.10.2017 р. № 2147-VIII, яким було 

внесено суттєві зміни щодо засобів доказування зокрема і в господарському 

судочинстві, запровадивши інститут свідків. 

З огляду на те, що такий засіб доказування як показання свідків у 

господарському процесі вітчизняними законодавцями раніше не брався до уваги і 

тому являється новелою. 

Важливим завданням постає дослідження правового статусу свідків та їхньої 

ролі під час вирішення спорів господарськими судами. 

Згідно ч. 1 ст. 66 Господарського процесуального кодексу України (надалі по 

тексту – ГПК України), свідком може бути будь-яка дієздатна фізична особа, якій 

відомі будь-які обставини, що стосуються справи. Свідок є учасником господарського 

процесу, а тому законом чітко визначено коло його прав та обов’язків. Зокрема, 

частина четверта статті 66 ГПК України гарантує свідку право давати показання 

рідною мовою або мовою, якою він володіє, користуватися письмовими записами, 

відмовитися від давання показань у випадках, встановлених законом, а також право 

на компенсацію витрат, пов’язаних з викликом до суду [1]. 

Чинний ГПК України у ст. 13 та ч. 1 ст. 74 закріплює принцип змагальності 

сторін, згідно якого кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення 

для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Суд 

встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і 

заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення 

справи, на підставі таких засобів як письмові, речові і електронні докази; висновки 

експертів; показання свідків. 

Показання свідка згідно ч. 1 ст. 87 ГПК України – це повідомлення про відомі 

йому обставини, які мають значення для справи, і викладаються ним письмово у 

заяві. Закон визначає вимоги до такої заяви, лише при дотриманні яких показання 

свідка будуть належним і допустимим доказом під час розгляду справи 

господарським судом та вирішення відповідного спору. Зокрема, у заяві свідка 

зазначаються прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання (перебування) та місце 

роботи свідка, поштовий індекс, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків свідка за його наявності або номер і серія паспорта, номери засобів зв’язку 

та адреси електронної пошти (за наявності), обставини, про які відомо свідку, 

джерела обізнаності свідка щодо цих обставин, а також підтвердження свідка про 
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обізнаність із змістом закону щодо кримінальної відповідальності за надання 

неправдивих показань та про готовність з’явитися до суду за його викликом для 

підтвердження своїх свідчень. Підпис свідка на заяві потребує нотаріального 

посвідчення, окрім випадку посвідчення підпису сторін, третіх осіб, їх представників, 

які дали згоду на допит їх як свідків [1]. 

Не є доказом показання свідка, який не може назвати джерела своєї 

обізнаності щодо певної обставини, або які ґрунтуються на повідомленнях інших осіб 

(ст. 87 ГПК України). Такі показання свідка не беруться судом до уваги. 

Важливим аспектом при дослідження процесуального статусу та ролі свідка в 

господарському процесі є те, що на підставі його показань судом не можуть 

встановлюватися обставини, які відповідно до законодавства або звичаїв ділового 

обороту відображаються (обліковуються) у відповідних документах. Дане положення 

закріплене у ст. 87 ГПК України та досить конкретно визначає правову природу 

фактів, які можуть бути встановлені за допомогою такого засобу доказування як 

показання свідків [3]. 

Показання свідків є допустимими доказами лише в тому разі, коли надані ними 

відомості про обставини відповідно до законодавства мають бути підтверджені саме 

таким способом та не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Окрім 

того, суд не бере до розгляду показань свідків, які не стосуються предмета 

доказування, тобто обставин, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або 

мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні 

судового рішення (згідно ст. 76 ГПК України), що свідчить про їх неналежність. 

При дослідженні правового статусу свідків в господарському процесі варто 

наголосити про необхідність надання ними лише достовірних відомостей, на підставі 

яких суд може встановити дійсні обставини справи. Особам, які володіють будь-якою 

інформацією про обставини, які мають значення для справи, слід бути обачними при 

наданні показань, адже за завідомо неправдиве показання свідка передбачається 

кримінальна відповідальність за ст. 384 Кримінального кодексу України (в редакції від 

18.12.2017 р.; надалі по тексту КК України), а за відмову свідка від давання показань 

– за ст. 385 КК України [2]. 

В даному аспекті важливо зауважити про гарантоване статтею 63 Конституції 

України право особи на відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів 

сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом. Чинним ГПК України у ст. 

68 передбачено вичерпний перелік таких осіб, а саме: свідок, який з’явився на вимогу 
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суду, не має права відмовитися давати показання, крім показань щодо себе, членів 

сім’ї чи близьких родичів, які можуть тягнути юридичну відповідальність для нього 

або таких членів сім’ї чи близьких родичів. В такому разі, якщо свідок з’явився на 

вимогу суду та відмовляється давати показання, він не несе за це жодної юридичної 

відповідальності, проте зобов’язаний повідомити причини такої відмови. 

Свідок зобов’язаний з’явитися до суду за його викликом у визначений час і 

дати правдиві показання про відомі йому обставини. Водночас, за відсутності 

заперечень учасників справи свідок може брати участь в судовому засіданні в режимі 

відеоконференції. Якщо він не може з’явитися до суду через хворобу, похилий вік, 

інвалідність або з інших поважних причин, суд може йому дозволити брати участь у 

судовому засіданні в режимі відеоконференції незалежно від заперечень учасників 

справи, при цьому у разі неможливості прибуття до суду та участі в судовому 

засіданні в режимі відеоконференції за викликом суду свідок зобов’язаний завчасно 

повідомити про це суд [3]. 

В новій редакції Господарського процесуального кодексу України детально 

визначається порядок виклику свідка для надання ним показань, деталізується 

порядок допиту та опитування учасників справи як свідків, передбачаються наслідки 

неявки свідка в судове засідання. Окрім того, законом регламентується процедура 

допиту свідків, використання ним письмових записів та допит сторін, третіх осіб, їх 

представників як свідків [1]. 

Таким чином, зміни до господарського процесуального законодавства, внесені 

Законом України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу 

України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного 

судочинства України та інших законодавчих актів» від 03.10.2017 р. № 2147-VIII, 

стали прогресивним кроком на шляху удосконалення судового процесу під час 

вирішення господарських спорів. Запровадження інституту свідків серед засобів 

доказування є якісною новелою, адже відтепер для учасників господарського процесу 

відкриваються більші можливості при реалізації принципу змагальності. 

З огляду на це, суд матиме доступ до значно ширшої необхідної та достатньої 

доказової бази для здійснення її оцінки та прийняття об’єктивного і справедливого 

рішення у справі. Проте, в даному аспекті не варто виключати можливість 

зловживання учасниками процесу шляхом залучення ними свідків, які зможуть ввести 

суд в оману або відмовляються від давання показань, що ймовірно призведе до 

затягування судового процесу. В такому разі не варто забувати про кримінальну 
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відповідальність свідків за зазначені дії. Досить часто сторони по справі знаходяться 

у віддалених один від одного адміністративно-територіальних одиницях, що може 

ускладнити належну явку свідка в судове засідання та зумовить подальше 

затягування розгляду відповідної справи та вирішення спору по суті. 

Отже, проаналізувавши основні положення чинного Господарського 

процесуального кодексу України в редакції від 03.10.2017 р., що регламентують 

участь свідків у господарському процесі, варто відмітити основні ознаки їх правового 

статусу. По перше, свідком може бути будь-яка дієздатна фізична особа, якій відомі 

будь-які обставини, що стосуються справи свідки в судовому процесі; не мають 

юридичної зацікавленості; за введення в оману суду (надання неправдивих свідчень) 

притягуються до кримінальної відповідальності; зобов’язані надавати достовірні 

показання про відомі їх обставини справи (якщо немає передбачених чинним 

законодавством України підстав для відмови від надання показань). 

Таким чином, впровадження інституту свідків в господарському процесі є 

досить позитивним, оскільки для сторін розширюються можливості для доведення 

перед господарським судом тих обставин, на які вони посилаються на підтвердження 

своїх вимог та/або заперечень, що є однією з гарантій прийняття судом об’єктивного 

та справедливого рішення у справі. 
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Удосконалення законодавства у сфері захисту інтелектуальної власності, 

питання взаємодії роботодавця з працівником щодо авторських прав та юридичних 

гарантій на службові об’єкти інтелектуальної власності, які створюються працівником 

у процесі виконання трудової функції є досить актуальними в умовах розбудови 

правової держави. Статтею 54 Конституції України громадянам гарантується свобода 

літературної, художньої, наукової й технічної творчості, захист інтелектуальної 

власності, їх авторських прав та інтересів, що виникають у зв’язку з різними видами 

інтелектуальної діяльності [1]. 

Дослідженням питання службових творів та договору про розподіл майнових 

прав на службовий твір як об’єкт авторського права присвятили свої роботи наступні 

вчені: В. О. Бажанов, Т. М. Вахонєва, К. О. Афанасьєва, Е. П. Гаврилов, М. В. 

Гордон, О. О. Кулініч, О. А. Підпоригора, Л. Д. Романадзе, Р. Б. Шишка та інші. 

Однак, незважаючи на досить широку базу наукових праць і нормативно-

правових актів, які регламентують питання розмежування права власності на такий 

твір, виникають численні спори між працівником та роботодавцем. Так, М.В. 

Селіванов вказує, що правове регулювання зазначених відносин більше створює 

умови для виникнення численних спорів, ніж вирішує можливі суперечки [2]. 

Метою даної роботи є аналіз деяких аспектів правового регулювання відносин, 

що виникають у процесі створення службового твору під час виконання трудової 

діяльності та питання розмежування права власності на службовий твір. 

На сучасному етапі розвитку законодавства існує термінологічна 

неузгодженість щодо терміна «службовий твір» загального закону – Цивільного 

кодексу України (далі – ЦК України) із спеціальним Законом України «Про авторське 
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право і суміжні права» (далі – Закон № 3792-XII). Так, у ст. 429 ЦК України, на відміну 

від ст. 16 Закону № 3792-XII, законодавець не оперує поняттям «службовий твір», а 

використовує словосполучення «об’єкт, створений у зв’язку із виконанням трудового 

договору» [3]. 

Так, за ст. 1 Закону № 3792-XII службовий твір – це твір, створений автором у 

порядку виконання службових обов’язків відповідно до службового завдання чи 

трудового договору (контракту) між ним та роботодавцем [4]. 

Ознаки службового твору можна визначити відповідно до п.п. 2.1, 2.2 

Рекомендацій Державної служби інтелектуальної власності України щодо правового 

режиму службових творів, таким чином: 

1) твір має бути створено автором у порядку виконання службових обов’язків; 

2) твір має бути створено відповідно до трудового договору (контракту) між 

автором і роботодавцем чи службового завдання; 

3) виконання роботи може бути здійснене як протягом робочого часу, так і в 

позаробочий час незалежно від місця створення службового твору (як із 

застосуванням засобів та матеріалів, що належать роботодавцю, так і без їх 

застосування) [5]. 

У ч. 2 ст. 429 ЦК України зазначається, що майнові права інтелектуальної 

власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням трудового договору, належать 

працівникові, який створив цей об’єкт, та юридичній або фізичній особі, де або у якої 

він працює, спільно, якщо інше не встановлено договором. Однак, відповідно до ч. 2 

ст. 16 Закону виключне майнове право на службовий твір належить роботодавцю, 

якщо інше не передбачено трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-

правовим договором між автором і роботодавцем. Отже, фактично, законодавець 

закріпив два різних принципи розподілу майнових авторських прав між роботодавцем 

та працівником. 

Відповідь на цю колізію міститься у ст. 4 ЦК України де чітко вказано, що цей 

кодекс є основним актом цивільного законодавства України тобто до відносин, 

пов’язаних з охороною прав на службові твори, мають застосовуватись положення 

ст. 429 ЦК України. 

Законодавством закріплено, що правовідносини зі створення службового твору 

та подальший розподіл права власності на створений об’єкт інтелектуальної 

власності між працівником та роботодавцем здійснюється на основі укладання між 

ними договору. 
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Договірне регулювання є досить важливим та досить часто використовується 

під час розподілення прав та службові твори. Договірне регулювання надає сторонам 

можливість висловити та закріпити власні бажання стосовно створеного твору. Крім 

того перевагою договірного регулювання є те, що сторони спроможні досягнути 

консенсусу у своїх взаємовідносинах, що у подальшому виключає кількість судових 

позовів з приводу розподілу прав власності на службові твори. 

На сьогодні може існувати два варіанти договірного регулювання розподілу 

майнових авторських прав на службовий твір між автором та роботодавцем: 

1) у трудовому договорі між працівником та роботодавцем можуть міститися 

положення щодо розподілу майнових авторських прав на службовий твір; 

2) укладається окремий договір між автором та роботодавцем про розподіл 

майнових прав інтелектуальної власності. 

Слушною є думка Е. П. Гаврилова, що трудове право не регулює і не може 

регулювати процес створення твору у такому ж обсязі, як воно регулює інші трудові 

відносини (наприклад, процес вироблення певної деталі). Творчий процес вимагає 

відповідної підготовки, накопичення та осмислення матеріалу, при чому осмислення 

може відбуватись і не в робочий час. Також особливість службового твору у 

порівнянні з іншими результатами праці полягає у невизначеності та 

непередбачуваності результату – автор ще не знає, яким саме буде створений ним 

твір [6, с. 68]. 

Розподіл прав власності має здійснюватися на основі укладення окремого 

цивільно-правового договору, який має базуватись на взаємодії волі працівника та 

роботодавця, рівності їх прав та на принципі диспозитивності. Одним із таких 

договорів є договорі про розподілення права власності на результати 

інтелектуальної діяльності. 

Варто зазначити, що у науковій доктрині існують різні підходи щодо правової 

природи відносин, що виникають при створенні об’єктів авторського права у зв’язку з 

виконанням автором умов трудового договору: єдині авторсько-трудові або окремо 

авторські та трудові відносини [7, с. 276]. 

З точки зору Божанова В. О, необхідно розділяти авторські та трудові 

відносини, що виникають при створенні об’єктів авторського права. Тому що, 

авторські та трудові відносини мають різну правову природу: відносини з приводу 

виконання трудового договору не є у чистому вигляді приватно – правовими оскільки 

вони засновані на підпорядкуванні робітників роботодавцю та правилам 
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внутрішнього трудового розпорядку відповідної організації; у свою чергу, відносини з 

приводу створення об’єктів авторського права є приватними оскільки вони засновані 

на принципах диспозитивності та рівності суб’єктів [8, с. 2]. 

Досліджуючи роль та значення договору під час розподілення права на 

результати інтелектуальної діяльності, виходячи з положень чинного законодавства, 

розподіл майнових прав на твір створений на замовлення, між автором та 

замовником  відбувається на підставі договору. 

Фактично автор і замовник можуть обрати такі варіанти: 

1) майнові права набуває автор, тоді як замовник набуває лише право на 

використання об’єкта права інтелектуальної діяльності в межах та способах, 

визначеними у законі; 

2) майнові права виникають у автора та замовника, фактично вони стають 

співвласниками об’єкта, створеного на замовлення, у такому випадку будь-яке 

використання твору автором чи замовником має бути узгоджено з іншою стороною, 

якщо інше не буде передбачене договором; 

3) всі майнові права переходять до замовника, тобто автор набуває немайнові 

права, а також право на отримання винагороди за виконання договору замовлення 

[9]. 

Укладення договору про розподіл майнових прав на службовий твір, є 

ефективним способом вирішення проблем у майбутньому під час здійснення 

розподілу прав між працівником та роботодавцем. Договором мають бути чітко 

визначенні права як роботодавця, так і працівника. 

Взагалі  предметом договору про розподіл майнових прав на службовий твір є 

майнові права на твір, створений у процесі виконання трудових обов’язків, що 

розподіляються певним чином між автором (працівником) та роботодавцем. 

Звичайно, під час розподілу зазначених прав слід врахувати вклад у створення 

об’єкта авторського права кожної сторони, тобто творчий внесок працівника, 

матеріальне фінансове та інше забезпечення робіт зі створення цього об’єкта. 

Аналізуючи практику у сфері використання службових творів, на сьогодні все 

частіше сторони правовідносин у сфері створення службових творів застосовують 

саме договірне регулювання, тобто укладають договори про розподілення прав на 

результати інтелектуальної діяльності. 
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Деякими науковцями запропоновано закріпити за роботодавцем право 

вимагати від автора укласти договір про виконання службового твору, у якому 

кореспондується обов’язок автора виконувати вказані дії. 

Також закономірно вписується і обов’язок автора щодо оформлення відносин 

із роботодавцем у формі авторського договору про використання результатів 

службової творчості. Таким чином, найманий працівник укладає два договори: 

трудовий та цивільний (авторський), у якому регулюється відносини щодо 

використання службових творів. 

На основі вищевикладеного можна зробити наступні висновки: 

1. З метою захисту своїх авторських прав автору (працівникові) окрім 

трудового договору, необхідно укладати з роботодавцем договір про розподіл 

майнових прав на службовий твір; 

2. Договір про розподіл майнових прав на службовий твір – це цивільно-

правова угода, що укладається між автором (працівником) та роботодавцем на 

певний строк з приводу розподілу майнових прав на службовий твір за визначену 

договором винагороду, що отримує автор; 

3. Істотними умовами договору про розподіл майнових прав на службовий твір 

є: предмет договору (сторони повинні чітко визначити, яким чином розподіляються 

між ними майнові права на службовий твір; які саме майнові права є предметом 

поділу та, в якому обсязі); строк дії договору та розмір і порядок виплати авторської 

винагороди. 

4. У випадку виникнення проблем щодо визнання певного твору службовим, 

необхідно враховувати наявність службового завдання в межах службових обов’язків 

працівника, в якому містяться конкретні вимоги до твору, що створюється (більш 

доцільно викладати дане службове завдання у письмовій формі). 
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Проблема безробіття дуже актуальна для України, оскільки рівень 

безробіття за останні роки в країні зріс. За різними даними рівень безробіття на 

кінець 2017 року становив від 8,5 до 9,1 відсотків. Для порівняння можна назвати 

дані Міністерства труду і соціального захисту Республіки Білорусь, викладені на їх 

офіційному сайті, за ними рівень зареєстрованого безробіття на кінець жовтня 

2017 р. склав лише 0,6% від кількості робочої сили [1].  

Проблема безробіття завжди буде актуальною, оскільки побороти його 

повністю – особливо в демократичних державах з ринковою економікою, де не 

можна насильно прилучати людину до праці – майже неможливо. Безробіття 

можна назвати платою за ринкову економіку, оскільки воно є продуктом 
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конкуренції (в даному випадку між потенційними працівниками), що є характерним 

елементом даного типу економіки. Але суспільство та держава повинні прикладати 

всіх зусиль, щоб мінімізувати безробіття, оскільки високий його рівень вже є 

показником спаду економіки та неправильної кваліфікації кадрів [2].  

Проблему безробіття вивчало та обговорювало багато вчених. Наприклад 

про регулювання зайнятості та безробіття на регіональному ринку труда пише 

Кузнецова Ольга Ігорівна [2, с. 5]. Також, проблематику безробіття з економічної 

точки зору розкриває доктор економічних наук Валентин Роік в книзі «Економіка, 

фінанси та право соціального страхування» [3]. Американський економіст Артур 

Оукен також вивчав безробіття. Він розробив закон залежності росту ВВП та росту 

безробіття, названий на честь Оукена [4].  

Окрім Конституції України, зокрема статей 43 та 46 [5], безробіття 

стосуються ще декілька нормативно правових актів, такі як Кодекс законів про 

працю України [6], Закон України «Про зайнятість населення» (далі – ПЗН) [7], 

Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на 

випадок безробіття» (далі – ПЗДСС) [8] та інші. Міжнародним законодавством 

права безробітних також захищаються. Головним міжнародним документом, який 

стосується безробітних можна назвати Конвенцію Міжнародної організації праці 

(далі – МОП) № 2 про безробіття 1919 року (далі – Конвенція МОП № 2). До речі, 

другий номер Конвенції каже про те, що розглядали її майже у першу чергу, отже 

проблема безробіття була однією з найактуальніших ще з початку ХХ століття. І, 

хоча людство досягло певних результатів у сфері захисту праці, проблема 

безробіття все ще одна з найактуальніших. Друга Світова Війна призупинила 

діяльність МОП, але на сьогодні Конвенцію МОП № 2 ратифікувало багато 

держав, в тому числі і Україна. Ця конвенція місить одинадцять статей, більшість з 

яких регулюють діяльність держав, які ратифікували Конвенцію, у сфері 

безробіття. Інші статті Конвенції № 2 закріплюють права безробітних на 

міжнародному рівні [9]. 

З міжнародних документів, що стосуються безробіття, також можна назвати 

Конвенцію МОП «Про сприяння зайнятості та захист від безробіття № 168», але 

ратифікувало її на даний момент небагато держав, до яких Україна не входить, 

отже ця Конвенція не є частиною чинного законодавства України [10].  

Щоб розглянути тему безробіття, потрібно розуміти його поняття. Офіційне 

визначення безробіттю в Україні дає Закон України ПЗН. За ним: безробіття – 
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соціально-економічне явище, за якого частина осіб не має змоги реалізувати своє 

право на працю та отримання заробітної плати (винагороди) як джерела існування; 

Стаття 1 Закону ПЗН стверджує, що: безробітний – особа віком від 15 до 70 

років, яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених 

законодавством доходів як джерела існування, готова та здатна приступити до 

роботи [7]. 

З визначення терміну безробіття стає зрозуміла основна причина, чому 

будь-яка правова держава повинна боротися с безробіттям – воно не дає змогу 

реалізувати право особи на працю. Але чому так важливо захищати це право? З 

цим питанням допоможе визначення поняття «безробіття», а саме той факт, що 

безробіття є соціально-економічним явищем. Стає очевидним, що і причини 

боротьби з безробіттям мають соціально-економічний характер. Безробіття 

призводить до збідніння населення, що погано впливає на сферу охорони здоров’я 

та інші. Також дефіцит робочих місць змушує населення шукати роботу за 

кордоном чи, іноді, звертатися до незаконного отримання прибутку, а також 

безробіття збільшує соціальну напругу. Офіційно незайняте населення є 

економічним тягарем для держави та не приносить користі суспільству, оскільки не 

сплачує податки, не виробляє матеріальні блага та інше.  

Таким чином, держава повинна боротися з безробіттям, але для чого 

потрібно встановлювати правовий статус безробітного? Відповідно до Закону 

України ПЗДСС, його особа отримує після реєстрації у службі зайнятості, після 

чого вона буде отримувати соціальну допомогу в розмірі, встановленому 

державою. 

Нажаль, розмір матеріальної допомоги, як правило, невеликий. Це 

пов’язано з недостатньою кількістю бюджетних коштів, а також з тим, що деякі 

особи хочуть жити за рахунок держави, ніде не працюючи. Саме для цього особа з 

малим стажем роботи та без державного страхування може розраховувати лише 

на мінімальну соціальну допомогу, яку встановлює Фонд державного загального 

соціального страхування. Треба зазначити, що і строк отримання коштів також 

обмежений у часі згідно зі статтею 22 Закону України ПЗДСС. На сьогодні загальна 

тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 

календарних днів протягом двох років, а в деяких випадках 180 календарних днів, 

хоча тривалість виплати допомоги особам передпенсійного віку збільшена – вона 

може тривати не більше 720 календарних днів. Таким чином держава стимулює 
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особу також і самостійно шукати роботу. Соціальна допомога по безробіттю, отже і 

статус безробітного, потрібні, щоб особа могла прожити до того моменту, як 

знайде нову роботу та почне отримувати зарплатню. Не було б соціальної 

допомоги, збільшилося б число бездомних чи осіб за межею бідності.  

Також реєстрація у службі зайнятості потрібна для того, щоб служба 

допомагала безробітним особам шукати роботу за заявами роботодавців 

відповідно до статті 7 Закону України ПЗДСС. Таким чином держава захищає 

інтереси і потенційних робітників, і роботодавців, а також стимулює економіку. 

Держава заохочує офіційну реєстрацію безробітних у Службі зайнятості для 

обліку працюючих та непрацюючих та складення статистичних даних державною 

Службою статистики задля регулювання соціального життя населення [8]. 

На завершення можна зробити наступні висновки. Правовий статус 

безробітного потрібен для пошуку особою роботи, отримання нею соціальної 

допомоги та для покращення економічної та соціальної ситуації у країні завдяки 

державному регулюванню.  

Також треба зазначити, що Україні слід ратифікувати Конвенцію МОП «Про 

сприяння зайнятості та захист від безробіття № 168». По-перше, Конвенція містить 

положення, які закріпили би права безробітних України на міжнародному рівні, що, 

безумовно, також підвищить міжнародний авторитет держави. По-друге, 

ратифікація цієї Конвенції приблизить Україну до високих міжнародних стандартів.  
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Захист прав та інтересів дитини є одним із найважливіших завдань Української 

держави, адже ставлення до дітей, їхніх прав і свобод, повага до їхньої людської 

гідності якнайточніше відображають рівень гуманності й цивілізованості суспільства. 

Право дитини на майно та житло є одним з основним прав, закріплених Конвенцією 

ООН про права дитини, адже без мінімальної забезпеченості житлом і майном 

нормальне існування дитини неможливе [1]. 

Актуальність дослідження обумовлена практикою, за якою значна кількість 

дітей, які потрапляють до притулків, залишилася без житла саме через зловживання 

батьківськими правами та неналежне виконання службових обов'язків посадовими 

особами органів опіки та піклування. Найбільш незахищеними від таких порушень є 
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діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти внутрішньо 

переміщених осіб. 

Зміст суб’єктивного права на житло у юридичній літературі розглядається 

стосовно дієздатних осіб і розроблений на теоретичному рівні відомими вченими П. І. 

Сєдугіним, С. М. Братусь, С. І Аскназій, І. Л. Брауде, Т. І. Погодіною, Л. Г. Лічманом, а 

відносно змісту прав на житло дитини слід звернути увагу на роботи дослідників О. В. 

Мовчан, О. Є Аврамової. 

Проте, незважаючи на високий рівень публікацій із зазначеної проблеми, 

чимало аспектів щодо суб’єктивного права дитини на житло вимагають подальшого 

дослідження. 

Метою даної роботи є аналіз наукових думок та законодавства України щодо 

обсягу та змісту суб’єктивного права дитини на житло. 

На основі аналізу висловлених у науковій літературі точок зору з цієї проблеми 

Курпякова М. И. вважає, що право громадян на житло може бути зведено до трьох 

юридичних можливостей: а) стабільного, стійкого, постійного користування займаним 

жилим приміщенням; б) можливості поліпшення житлових умов: в) забезпечення 

здорового середовища проживання, житлового середовища, гідного цивілізованої 

людини, що випливає з норм загальної декларації прав людини [2. с. 100]. 

За правовою суттю право на житло згідно Конституцією є одним із 

найважливіших елементів правоздатності особи. 

На думку Л. Г. Лічмана, право на житло за всіх обставин має два елементи: а) 

право на отримання житла; б) право на користування житлом [2. с.101]. 

На сьогодні, при вирішенні питання щодо захисту житлових прав дітей, 

зокрема дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, законодавство 

йде двома шляхами: це збереження за вказаною категорією осіб вже належного їм 

на праві власності чи на праві користування житла, та надання нового жилого 

приміщення. 

Аналіз положень Сімейного кодексу України (далі – СК України) [3], Законів 

України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних 

дітей» [4] (далі – Закон № 2623-IV), «Про охорону дитинства» [5] (далі – Закон № 

2402-III) дає можливість стверджувати, що законодавчі акти вимагають здійснення 

контролю за збереженням житлових та майнових прав дітей саме на етапі вчинення 

правочинів з нерухомим майном, право власності на яке або право користування 
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яким мають діти, шляхом надання органами опіки та піклування згоди на вчинення 

зазначених правочинів. 

Відповідно до ст. 12 Закону № 2623-IV для здійснення будь-яких правочинів 

стосовно нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким 

мають діти, потрібна попередня згода органів опіки та піклування. 

За змістом ст. 177 СК України батьки управляють майном, належним 

малолітній дитині, без спеціального на те повноваження. Батьки зобов'язані дбати 

про збереження та використання майна дитини в її інтересах. Дозвіл органу опіки та 

піклування на вчинення правочинів щодо нерухомого майна дитини надається в разі 

гарантування збереження її права на житло. 

Зазначена норма СК України направлена на посилення захисту житлових та 

майнових прав дітей і надає право органам опіки та піклування відмовляти у наданні 

батькам дитини згоди на вчинення правочинів, у результаті яких порушуються права 

на житло такої дитини, тобто дитина буде позбавлена права власності або права 

користування житлом без надання іншого рівноцінного житла або покращення 

житлових умов. 

В процесі управління майном дітей батьки вчиняють різного роду правочини, 

об'єктом яких виступає майно малолітніх. Виходячи з норм чинного законодавства, 

правочини такого роду можуть бути поділені на такі основні види: 

1) правочини, які батьки мають право вчиняти вільно; 

2) правочини, які батьки мають право вчиняти з дозволу органу опіки та 

піклування (укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) 

державній реєстрації, в тому числі договорів щодо поділу або обміну житлового 

будинку, квартири; видача письмових зобов'язань від імені дитини; відмова від 

майнових прав дитини (ч. 2 ст. 177 СК України); зобов'язання від імені дитини 

порукою (ч. 3 ст. 17 Закону № 2402-III); 

3) правочини, які батьки взагалі не мають права вчиняти з майном дитини 

(здійснення дарування від імені дитини (ч. 2 ст. 720 ЦК України) [6]. 

Слід вважати, що вільно батьки можуть вчиняти правочини, щодо яких законом 

не передбачені спеціальні правила. Маються на увазі правочини, укладення яких не 

пов'язується з необхідністю одержання дозволу органу опіки та піклування (продаж 

дитячих речей індивідуального користування, які вже не задовольняють потреби 

дитини, використання доходу від майна дитини на купівлю продуктів, одягу тощо). 
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Найбільш важливе значення мають договори, які підлягають нотаріальному 

посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі договори щодо поділу або 

обміну житлового будинку або квартири, що належить дитині на праві власності. Такі 

правочини з майном малолітньої дитини батьки вчиняють лише з дозволу органу 

опіки та піклування. 

До цієї категорії правочинів належать також видача батьками письмових 

зобов'язань від імені дитини та відмова від майнових прав дитини. Такі дії батьки 

можуть здійснювати лише з дозволу органу опіки та піклування. Інколи при укладенні 

правочинів батьки видають письмові зобов'язання від імені дитини. Головне, щоб при 

цьому вони діяли виключно в її інтересах. Крім цього, існують правочини, які батьки 

не можуть вчиняти за жодних умов, оскільки навіть орган опіки та піклування не 

уповноважений надавати дозвіл на їх укладення. Зокрема, батьки не можуть 

здійснювати дарування від імені дитини (ч. 2 ст. 720 ЦК України). 

Згідно із судовою практикою підставою для визнання недійсним договору щодо 

майна, право на яке має дитина, за позовом його батьків є не сам по собі факт 

відсутності попереднього дозволу органу опіки і піклування на укладення такого 

договору, а порушення в результаті його укладення майнових прав дитини. 

До такого висновку дійшов Верховний Суд України на засіданні Судової палати 

у цивільних справах 20 січня 2016 року, розглянувши справу № 6-2940цс15, 

предметом якої був спір про визнання недійсним договору іпотеки. 

Так, Верховний Суд України доповнює правові висновки, викладені в 

постановах, прийнятих Судовою палатою у цивільних справах Верховного Суду 

України 16 вересня 2015 року в справі № 6-392цс15, 16 грудня 2015 року в справі № 

6-214цс15 та 20 січня 2016 року в справі № 6-1560цс15, наступною правовою 

позицією: правочин, що вчинений батьками (усиновлювачами) стосовно нерухомого 

майна, право власності на яке чи право користування яким мають діти, за відсутності 

обов’язкового попереднього дозволу органу опіки та піклування може бути визнаний 

судом недійсним (частина шоста статті 203, частина перша статті 215 ЦК України) за 

умови, якщо буде встановлено, що оспорюваний правочин суперечить правам та 

інтересам дитини, - звужує обсяг існуючих майнових прав дитини та/або порушує 

охоронювані законом інтереси дитини, зменшує або обмежує права та інтереси 

дитини щодо жилого приміщення, порушує гарантії збереження права дитини на 

житло. Сам по собі факт відсутності обов’язкового попереднього дозволу органу 
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опіки та піклування на укладення оспорюваного правочину не є безумовною 

підставою для визнання його недійсним [7]. 

Таким чином, здійснення контролю за збереженням житлових та майнових 

прав дітей саме на етапі вчинення правочинів з нерухомим майном, право власності 

на яке або право користування яким мають діти є важливим елементом категорії 

«права дитини на житло» а саме забезпечення стабільного, стійкого, постійного 

користування займаним жилим приміщенням, що потребує подальшого вивчення 
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В даній роботі ми звернулися до однієї з актуальних проблем правознавства – 

зв’язку теорії держави і права з історико-правовими науками. Теорія держави і права 

– наука, що має відносну самостійність щодо інших юридичних наук завдяки 

безпосередньому зв’язку з державно-правовою дійсністю. Теорія без фактів може 

бути порожньою, але факти без теорії – нісенітні [1, с.19]. 

В системі юридичних наук теорія держави і права належить до теоретико-

історичних наук разом з загальною історією держави та права, історією політичних і 

правових вчень та ін. [1, с. 18]. 

Так, теорія держави і права є системою наукових знань про об’єктивні 

властивості держави і права (їх внутрішню структуру і логіку розвитку); про основні та 

загальні закономірності виникнення, розвитку і функціонування державно-правових 

явищ [1, с. 10]. 

Загальна історія держави та права виявляє закономірності розвитку 

державотворчих процесів і правових систем на основі застосування не тільки 

універсальних (філософських) методів пізнання, також загальнонаукових і 

конкретнонаукових методів. 

Історія політичних і правових вчень є наукою яка відрізняється масштабним 

охопленням правових знань, синтезує течії та напрями розвитку державно-правової 

думки різних держав і епох від початку формування людської цивілізації до 

сьогодення. 

Загальна історія держави і права вивчає процес історичного розвитку 

державно-правових форм життя народів світу у хронологічному порядку; ця наука 

застосовує переважно конкретнонаукові юридичні та історичні методи. Теорія 

держави і права досліджує розвиток держави і права в узагальнено-теоретичному 

вигляді, застосовує увесь «методологічний арсенал» філософські методи пізнання, 

загальнонаукові та власно юридичні методи –формально-логічний та метод 

юридичного порівняння. 

Конкретні дані загальної історії держави використовується теорією держави і 

права для теоретичних узагальнень, виявлення загальних закономірностей розвитку 

держави і права різних народів у конкретні історичні періоди. Саме тому загальна 

історія держави і права, маючи чітко визначений предмет дослідження, належить до 

юридичних державно-правових дисциплін. Вона охоплює розвиток усіх аспектів 

еволюції держави, державного механізму, типів та форм держави, історичних типів та 

еволюції форм права та ін. 
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Історія політичних і правових вчень досліджує і висвітлює історію виникнення і 

розвитку теоретичних знань про державу і право. Історично закономірний процес 

накопичення людьми уявлень про державно-правові явища відбивається у вченнях, 

теоріях, ідеях мислителів різних народів (наприклад, Аристотеля, Ш.-Л. Монтеск’є, 

Ж.-Ж. Руссо, І. Канта та ін.). Теорія держави і права вивчає результати їх пошуків у 

вигляді узагальнень і відіграє суттєву роль як одна з найважливіших передумов 

удосконалення теоретичних розробок проблем держави і права. Історія політичних і 

правових вчень немов би виступає історичною частиною теорії держави і права. Вона 

надає матеріал про історичне формування поняттєвого апарату теорії. Наприклад, 

теорія держави і права досліджує проблему суверенітету (поняття, види, ознаки). 

Історія політичних і правових вчень надає відомості про те, коли (ХУІ ст.), ким 

(французьким мислителем Ж. Боденом) і у зв’язку з чим (метою обґрунтування 

абсолютної монархії) уперше було розроблене поняття державного суверенітету та 

розкриває його основні ознаки в трактуванні цього мислителя [1, с. 19]. 

Вчення видатних представників державно-правової думки, незалежно від часу 

й місця їх виникнення, є одним із основних засобів забезпечення системного 

характеру юридичної освіти. Історія політичних і правових вчень розглядає історію 

теоретично оформлених концепцій, поглядів на соціально-політичний і державно-

правовий розвиток окремих суспільств і людської цивілізації загалом. 

Отже, ми прослідковуємо, що історико-правові науки тісно пов’язані з теорією 

держави і права. Проте відмінність між ними полягає в тому, що теорія держави і 

права узагальнює найхарактерніші закономірності всієї людської цивілізації, а 

загальна історія держави і права вивчає конкретні державно-правові системи, їх 

особливості та характерні риси. Загальна історія держави і права використовує 

результати узагальнень, категорії та поняття, розроблені теорією держави і права, й 

водночас дає конкретний історико-правовий матеріал для таких узагальнень [2, с. 3]. 

А щодо державно-правових вчень, то там відображено інтереси, прагнення, 

установки, ідеали певних суспільних груп щодо державного устрою, його форм, 

спрямованості та змісту діяльності, а також підходи до розуміння права, які мають 

загальнотеоретичне значення в юриспруденції. У вченнях минулого сфокусовані 

політичні інтереси, прагнення, настанови, ідеали державності, форми, напрями і 

зміст діяльності держави, відображено погляди на державу і право, які мають 

загальнотеоретичне значення в юридичній науці [3, с. 3–4]. 
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