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

ва» 

 

УДК 378:347.79 

ПІДГОТОВКА МОРСЬКИХ ЮРИСТІВ  

В НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ 

АДМІРАЛА МАКАРОВА:  

МЕТА ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ 

 

Автор: Дубинський О.Ю., декан факультету морського права, канд. 

юрид. наук, доцент, Національний університет кораблебудування імені 

адмірала Макарова, м. Миколаїв 

 

Забезпечення захисту національних інтересів України як морської 

держави потребує визначення пріоритетів її державної морської політики 

до основних засад внутрішньої та зовнішньої політики держави.  

Формування і реалізація ефективної державної морської політики 

сприятиме подальшому посиленню позицій України як морської держави, 

створенню сприятливих умов для досягнення цілей та розв'язання зав-

дань з розвитку морської діяльності.  

З метою реалізації державної морської політики у 2009 році Кабіне-

том Міністрів України була затверджена Морська  доктрина України на 

період до 2035 року. Серед завдань нашої держави, які визначені док-

триною, одне з центральних місць займає збереження і розвиток науко-

вого та кадрового потенціалу всіх складових морської діяльності на рівні, 

що забезпечить ефективну реалізацію національних інтересів держави. 

Реалізація даного завдання можлива шляхом проведення морських нау-

кових досліджень і підготовки та перепідготовки фахівців, а також ро-

звитку освіти, науки і технологій в морській галузі [6]. 
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В той же час, в чинному законодавстві України, яке лежить в основі її 

державної політики, морська проблематика відображена прямо або 

побічно тільки в рамках секторальних напрямів використання морських 

просторів і ресурсів (наприклад, національна оборона, судноплавство, 

рибальство та інше). Тому проблема правової підтримки і розвитку 

морського потенціалу України є в даний час вельми актуальною.  

Аналіз обсягів міжнародної торгівлі та вантажообігу морських портів 

України свідчать про необхідність підготовки спеціалістів з правового за-

безпечення морського судноплавства та портової діяльності. Їх підготов-

ка за фахом  «Право» дозволить розширити можливості України в ре-

алізації Морської доктрини України на період до 2035 року та здійснюва-

ти кваліфікований захист інтересів України. 

Усвідомлюючи необхідність підготовки спеціалістів в сфері морсько-

го права, керівництвом Національного університету кораблебудування 

імені адмірала Макарова у травні 1994 року було поставлене питання 

щодо заснування нової спеціальності з правознавства та підготовки 

юристів-спеціалістів у даній сфері. З цього моменту розпочався процес 

розробки та реалізації спеціальних програм та навчальних курсів, які пе-

редбачають поглиблене вивчення морського права, міжнародного та 

міжнародного морського права, морської інфраструктури, правових ас-

пектів торговельного мореплавства, розслідування інцидентів на водно-

му транспорті, морського фрахтування і страхування, забезпечення без-

пеки торговельного мореплавства та інших специфічних питань 

функціонування морського транспорту та системи міжнародної торгівлі. 

Особливе значення в підготовці майбутніх юристів є те, що Націо-

нальний університет кораблебудування забезпечений кваліфікованим 

професорсько-викладацьким складом, який здійснює викладацьку та на-

укову діяльність за такими напрямками як морське право, міжнародне 

право, митне право, господарське право та ін. Це дозволяє вводити в 
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освітній процес більш поглиблене вивчення таких навчальних курсів, як 

«Морське право», «Міжнародне морське право», «Міжнародне морське 

приватне право», «Європейське право», «Арбітражне і судове врегулю-

вання морських спорів» «Міжнародне контрактне право» в рамках 

спеціальності 081 Право [10]. 

Специфіка правового забезпечення торговельного мореплавства 

вимагає від фахівця в даній сфері володіння спеціальними знаннями в 

галузі правового забезпечення морського судноплавства і внутрішнього 

водного транспорту, фрахтування і страхування суден, представлення 

інтересів судноплавних компаній у міжнародних організаціях, брокерської 

та агентської діяльності, правового забезпечення мультимодальних та 

інтермодальних перевезень, реєстрації суден, діяльності адміністрації 

морських портів та інших служб державного контролю та нагляду. Пере-

лічені питання студенти вивчають під час освоєння дисципліни «Морське 

право України». Дана дисципліна вивчається протягом двох семестрів, 

за її результатами студенти складають екзамен. Програма навчального 

курсу передбачає підготовку та захист курсових проектів за основною 

проблематикою морського судноплавства в Україні. 

Посилення ролі держави в забезпеченні безпеки судноплавства та 

портової інфраструктури вимагає належного правового забезпечення та 

цього виду діяльності як відповідними адміністраціями морських портів, 

так і комерційними організаціями, що забезпечують функціонування вод-

ного транспорту. Юрист, що працює в сфері морського права, повинен 

знати положення про нові форми державного контролю за безпекою су-

ден, широко застосовуваних у міжнародній практиці (так званий контроль 

держави-порту), а також положення про правовий режим плавання суден 

у територіальному морі України, прилеглій зоні та інших морських про-

сторах. Вказані положення передбачені програмою вивчення дисципліни 

«Міжнародне морське право». 
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Однією з найболючіших проблем торговельного мореплавства в 

Україні й досі залишається правова незахищеність українським моряків.  

Засоби масової інформації регулярно передають повідомлення про по-

рушення прав моряків: невиплата заробітної платні, невиплата по стра-

хових випадках (смерть моряка на службі, втрата працездатності, трав-

ма, втрата особистих речей в результаті піратського нападу або інших 

форс-мажорних обставин). Саме тому при підготовці майбутніх фахівців 

в Національному університеті кораблебудування багато уваги при-

діляється саме проблемним аспектам праці на морському транспорті. 

Шляхи розв‘язання вказаних проблем студенти аналізують під час вив-

чення курсів «Трудове право України», «Морське право України», 

«Арбітражне і судове врегулювання морських спорів», «Міжнародне кон-

трактне право». 

Нарешті, серед професійних якостей, необхідних юристам - 

фахівцям у галузі морського права, важлива роль належить вільному во-

лодінню іноземною мовою і, зокрема, відповідною спецлексикою. Під час 

вивчення англійської мови студенти університету вивчають морську 

термінологію та працюють з навчальними текстами за темами: «Funda-

mentals of Maritime Law»,  «Fundamentals of International Maritime Law», 

«Vessel registration and documentation», «Marine insurance», «Accident at 

sea», «Piracy at sea». 

Як висновок необхідно зазначити, що сьогодні Україна знаходиться 

на стадії реформування законодавства в сфері морського права та суд-

ноплавства. Прийняті Закон «Про морські порти», Постанови КМУ «Про 

затвердження Морської доктрини України  на період до 2035 року», «Про 

схвалення Стратегії розвитку суднобудування на період до 2020 року» та 

ін. Визначальним чинником при цьому слід визнати комбінацію, а точ-

ніше, нерозривну єдність морської інфраструктури, морського законо-

давства, морських кадрів. Забезпечення розвитку та поєднання вказаних 
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чинників – головна мета підготовки фахівців-юристів в Національному 

університеті кораблебудування імені адмірала Макарова. 
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УДК 340.114 

К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ ПРИНЦИПА «ВЕРХОВЕНСТВО 

ПРАВА» 

Автор: Федоренко Т.Н., канд. юрид. наук, доцент, завідувач кафедри 

теорії та історії держави і права, Національний університет корабле-

будування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв 

 

Различные аспекты принципа верховенства права достаточно пол-

но разработаны в отечественном правоведении. Отдельную проблема-

тику исследования составляет содержание данного принципа; в частно-

сти, подчеркивается, что принцип верховенства права имеет многопла-

новое содержание, а именно: историческое, философское, юридиче-

ское. 
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Историческое содержание принципа верховенства права охваты-

вает длительный исторический период от ветхозаветной истории до со-

временности – от Торы (ХІІІ в. до н. э.) до исследований ХХІ ст. 

Философское содержание принципа верховенства права указыва-

ет на сферу должного человеческого бытия, на обеспечение успешного 

развития и приумножения ценностей жизни, цивилизации, культуры. 

Юридическое содержание принципа верховенства права являет-

ся разновидностью должного и отображает правовую волю не только за-

конодателя, но и, в том числе, общества. Как юридическое явление 

принцип верховенства права имеет достаточно сложную структуру, в ко-

торой выделяют следующие компоненты: приоритет прав человека, со-

ответствие закона праву (господство правовых законов), правовую 

определѐнность, ограничение государственной власти правом. В докла-

де Генерального секретаря ООН (А/59/2005) определено, что в обще-

ствах невозможно обеспечить верховенство права, если не обеспечена 

защита прав человека, и наоборот, защита прав человека не может быть 

обеспечена в обществах без эффективного верховенства права. Верхо-

венство права – это механизм осуществления прав человека, содей-

ствующий претворению принципа прав человека в жизнь [1]. ООН исхо-

дит из того, что обеспечение верховенства права является неотъемле-

мым элементом работы по закреплению экономических, социальных и 

культурных прав в национальных конституциях, законах и положениях. 

Когда права защищены законом или обеспечивается иная правовая за-

щита таких прав, верховенство права, в случае несоблюдения таких 

прав или неправомерного использования государственных ресурсов, 

предоставляет средства правовой помощи. И хотя нормативно-

правовую основу принципа верховенства права обеспечивают согласо-

ванные на международном уровне права человека, нормы и стандарты, 

он должен быть тесно связан с национальным контекстом, включая его 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=%D0%90/59/2005
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культурные, исторические и политические реалии. Поэтому государства 

действительно имеют свой особый национальный опыт в области разви-

тия своих систем верховенства права. 

С нашей точки зрения, содержание принципа верховенства права 

может быть дополнено также и статистическим содержанием, т. е. 

данный принцип имеет статистическое измерение, о котором речь 

пойдет далее. 

Данное измерение отображается в индексе верховенства закона 

(The Rule of Law Index) под которым понимают – рейтинг стран мира по 

показателю обеспечения ими правовой среды, которая базируется на 

универсальных принципах верховенства закона [2]. Данный индекс рас-

считывается c 2010 г. по методике неправительственной организации 

The World Justice Project и представляет комбинированный показатель, 

рассчитываемый на основе данных, полученных из экспертных источни-

ков и опросов общественного мнения в странах, охваченных исследова-

нием. 

Индекс составлен из 47 переменных, которые детально характери-

зуют уровень развития правовой среды и законодательную практику в 

странах мира, находящихся на разных уровнях социального и политиче-

ского развития. Все переменные объединены в восемь контрольных по-

казателей: ограничение полномочий институтов власти; отсутствие кор-

рупции; порядок и безопасность; защита основных прав; прозрачность 

институтов власти; соблюдение законов; гражданское правосудие; уго-

ловное правосудие. 

Например, в 2018 г. исследование охватывает 113 государств и 

юрисдикций. В 2017 г. первое место в рейтинге стран мира по индексу 

верховенства закона заняла Дания (индекс 0.89), второе и третье место 

соответственно – Норвегия (0.89) и Финляндия (0.87); США находятся на 
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19 месте с индексом 0.73. Украина соответственно занимала 77 место с 

индексом – 0.50. 

Для сравнения в 2012 г. Украина заняла 80-е место в рейтинге 

(среди 97 государств и юрисдикций) с индексом 0.46; в 2014 г. – 68-е 

(среди 99 государств и юрисдикций) с индексом 0.47; в 2015 г. – 70-е 

(среди 102 государств и юрисдикций) с индексом 0.48; в 2016 г. – 78-е 

(среди 113 государств и юрисдикций) с индексом 0.49. 

Таким образом, индекс верховенства закона позволяет выявить 

проблемы реализации данного принципа на национальном уровне и 

скорректировать правовую политику государства. 

Литература: 

1. Организация Объединенных наций [Электронный ресурс] – Ре-

жим доступа: http://www.un.org/ru/index.html 

2. Индекс верховенства закона в странах мира. Информация об ис-

следовании и его результаты. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://gtmarket.ru/research/rule-of-law-index/info 

 

УДК 340.116 

ЩОДО ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ПРАВОВИХ  

СИСТЕМ СУЧАСНОСТІ 

Автор: Анохін М.В., студент VI курсу  спеціальності 081 «Право»,   

Національний  університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 

м. Миколаїв 

 

Правова система – це комплекс взаємозалежних і узгоджених юри-

дичних засобів, призначених для регулювання суспільних відносин, а та-

кож юридичних явищ, що виникають унаслідок такого регулювання (пра-

вові норми, правові принципи, правосвідомість, законодавство, правові 

відносини та ін.). 

http://www.un.org/ru/index.html
https://gtmarket.ru/research/rule-of-law-index/info
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Класифікація правових систем є однією з найбільш складних про-

блем компаративістики, що не втрачає актуальності протягом тривалого 

часу. Це пояснюється тим, що вона має не лише теоретичний, а й прак-

тичний інтерес, оскільки від її вирішення залежить в кінцевому підсумку 

не лише визначення державою свого місця у світовому правовому про-

сторі, але й вибір орієнтирів для вдосконалення власної правової систе-

ми, відповідного законодавства і практики його застосування [1]. 

Класифікація правових систем – це процес, перманентно власти-

вий юридичній компаративістиці з найперших днів її зародження. Не 

менш дискусійним у порівняльному правознавстві є питання класифікації 

правових сімей. Сама ідея групування правових систем у правові сім‘ї 

була підтримана теоретиками права в 1900 р. на першому Міжнародному 

конгресі порівняльного права в Парижі й поширена вже на початку XX 

cт., учасники якого ще не мали чіткого уявлення про методи класифікації 

правових систем. 

Необхідність і важливість класифікації правових систем викликані 

певними причинами. По-перше, суто науковими, пізнавальними й 

освітніми, оскільки глибоке й різнобічне пізнання правової карти світу 

вимагає не тільки її загального розгляду, а й вивчення її окремих частин, 

що містять у собі подібні правові системи. По-друге, їх класифікація по-

легшує визначення місця й ролі конкретної правової системи в системі 

загальній, дає змогу робити обґрунтовані прогнози щодо шляхів подаль-

шого розвитку як окремих правових систем, так і їх сукупності в цілому. 

По-третє, нею досягаються суто практичні цілі – уніфікація чинного за-

конодавства й удосконалення національних правових систем [2]. 

Традиційно складним залишається питання вибору критеріїв кла-

сифікації національних правових систем. Так, ще у 1880 р. Е. Гласон, об-

равши критерієм ступінь впливу римського права на ту чи іншу правову 

систему, запропонував розрізняти: 1) групу правових систем, на які 
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істотно вплинуло римське право – Італія, Португалія, Румунія, Греція, 

Іспанія; 2) групу правових систем, на розвиток яких римське право спра-

вило незначний вплив і які базувалися на звичаях і варварському праві – 

Англія, скандинавські країни, Росія; 3) групу правових систем, які увібра-

ли риси і римського, і германського права – Франція, Німеччина, Швей-

царія [3]. Після того як ця класифікація була піддана критиці за від-

сутність внутрішньої єдності критерію, були запропоновані інші варіанти 

поділу правових систем. 

Так, наприклад, пропонувалося класифікувати правові системи в 

межах романської, німецької, англосаксонської, слов’янської та ісламсь-

кої правових сімей (Ейсман). 

З огляду знов-таки на нечіткість критеріїв, і цей підхід було піддано 

критиці і пізніше називали інші підстави класифікації: роль правових 

джерел, що дозволяло відокремлювати такі правові сім‘ї: континенталь-

но-європейську, англо-американську, ісламську (Леві-Ульман); націо-

нальні ознаки – за цим критерієм виділяли індоєвропейську, семітську, 

монгольську правові сім‘ї, а також право нецивілізованих народів (Созе-

Алль); генетичну ознаку – відображення впливу міжнародно-правових 

звичаїв, римського і канонічного права, сучасних демократичних традицій 

(Мартинез Паз); за змістовним принципом пропонувалося виділяти сім 

правових сімей: французьку, німецьку, скандинавську, англійську, 

російську, ісламську та індійську (Армінджон, Нольде і Вольф); критерій 

«великих цивілізацій» був основою виокремлення правових сімей неци-

вілізованих народів, античних цивілізацій Середземномор‘я, євро-

американської сім‘ї, релігійно-правової сім‘ї афро-азійських народів 

(Шнітлер). Було також запропоновано класифікацію, що ґрунтується на 

характері джерел (Мальмстрем), що дало підстави розрізняти західну 

(євро-американську) групу, яка включає французьку, скандинавську, 
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німецьку і англійську сім‘ї; латиноамериканську правову сім‘ю і сім‘ю за-

гального права [3]. 

У сучасній компаративістиці щодо класифікації правових систем 

сформувались два основні напрямки. Так, одні автори беруть до уваги 

тільки найсуттєвіші відмінності і схожі риси правових систем і в цьому 

випадку обмежуються виокремленням на правовій карті світу трьох ос-

новних груп. Інші автори, беручи до уваги більшу кількість критеріїв, 

налічують до восьми правових сімей, Перший напрямок найбільш яскра-

во представлений у концепції правових сімей Р. Давида, другий – у кон-

цепції «правового стилю» К. Цвайгерта [4]. 

Видатний німецький вчений К. Цвайгерт висуває як критерій класи-

фікації поняття «правовий стиль». На його думку, поняття стилю як від-

мінної риси давно вже не є винятковим привілеєм мистецтва [5]. 

Стиль визначається людськими уявленнями, сформованими в про-

цесі історичного розвитку, і в першу чергу особливостями розвитку духо-

вного життя. На континенті людина, якщо дозволені подібні узагальнен-

ня, схильна до планування і, як наслідок цього, до створення абстракт-

них правових норм і правових систем. У неї формуються апріорні уяв-

лення про життя, і вона мислить дедуктивно. 

К. Цвайгерт наводить приклад застосування цього поняття в юрис-

пруденції: згідно з 20-м каноном Кодексу канонічного права в разі відсут-

ності відповідної ясно вираженої норми – норму, що підлягає застосу-

ванню, слід вивести, виходячи з аналогії загальних правових принципів, 

які відповідають поняттю канонічної справедливості постійно діючої пані-

вної доктрини стилю практики римської курії [5]. 

Вчений вважає, що окремим правовим системам і їх групам прита-

манний певний стиль. Порівняльне правознавство прагне виявити ці 

правові стилі і в залежності від вирішальних стильових елементів розта-

шувати окремі правові системи в правових колах. 
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Творцем терміна «правовий стиль» є К. Цвайгерт. Вже близько 40 

років висуває він як критерій класифікації поняття «правовий стиль» [5]. 

Виходячи з того, що окремі правопорядки і цілі групи правопорядків во-

лодіють, з його точки зору, своїм певним стилем, порівняльне правоз-

навство прагне виявити ці правові стилі, зробити їх угруповання в право-

ві кола і розмістити окремі правопорядки в цих правових колах в залеж-

ності від вирішальних стильових елементів, факторів, які формують 

стиль. 

«Стиль права» як критерій для класифікації правових систем ви-

значається, на думку К. Цвайгерта, п‘ятьма факторами: історичним похо-

дженням і розвитком правової системи; панівної доктриною юридичного 

мислення і її специфікою; своєрідними правовими інститутами; правови-

ми джерелами і методами їхнього тлумачення; ідеологічними чинниками. 

На цій основі К. Цвайгерт розрізняв вісім правових сімей: романської, ні-

мецьку, скандинавську, загальну, соціалістичну, далекосхідну, ісламську, 

індійську. Серед факторів, що визначають сутнісну оцінку «правового 

стилю», виділяють: походження і еволюцію правових систем; своєрід-

ність юридичного мислення; специфічні правові інститути; природу дже-

рел права і спосіб їх тлумачення. 

Отже, необхідність класифікації правових систем обумовлюється 

тим, що класифікація допомагає встановити найбільш важливі, загальні 

для всіх правових систем якості, сприяє їх більш глибокому пізнанню, до-

зволяє зафіксувати закономірні зв‘язки між правовими системами. Кла-

сифікація полегшує визначення місця і ролі конкретної правової системи 

в загальній світовій системі, дає змогу робити обґрунтовані прогнози що-

до шляхів подальшого розвитку як окремих правових систем, так і їхньої 

сукупності в цілому, сприяє уніфікації чинного законодавства й удоскона-

ленню національних правових систем. 
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УДК 737:061.1(477) 

 

ВІДОБРАЖЕННЯ ЧЛЕНСТВА УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНИХ 

ОРГАНІЗАЦІЯХ  У РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ НУМІЗМАТИКИ 

 

Автор: Кривцов А.О., студент  ІІІ курсу Коледжу Миколаївського націо-

нального університету імені В.О. Сухомлинського, м. Миколаїв 

Науковий керівник: Царенко О.О., доктор філософії в галузі соціальні 

та поведінкові науки, викладач вищої категорії, викладач-методист ци-

клової комісії з права, заступник директора з навчальної роботи Коле-

джу МНУ імені В.О. Сухомлинського, м. Миколаїв 

 

Україна як демократична та соціально-правова провідна країна є 

членом багатьох міжнародних організацій, зокрема: Організації 

Об‘єднаних Націй, Організації з безпеки і співробітництва в Європі, Рада 

Європи та багатьох інших. 

Та за роки незалежності Верховна Рада України ратифікувала чи-

мало міжнародних угод, які стали частиною національного законодавст-

ва та регулюють демократичні відносини між країнами та контролюють 

стабільність глобального миру (про це свідчить ст. 9 Конституції України) 

[1]. 

За роки своєї діяльності Монетний двір Національного банку Украї-

ни (далі НБУ) випустив ряд ювілейних та пам‘ятних монет із дорогоцін-

них та недорогоцінних металів, які присвячені видатним подіям зовніш-

ньої політики України у міжнародних організаціях [11; 12]. 

У жовтні 1945 р. на міжнародній конференції в Сан-Франциско було 

засновано глобальну міжнародну організацію – Організацію Об‘єднаних 

Націй (далі ООН) [8]. 

Дану організацію заснували 51 держава, однією з яких була і Украї-
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на. Спочатку країна брала участь у зовнішніх відносинах, як УРСР, але 

після прийняття Акту незалежності, Україна, як незалежна і суверенна 

держава зробила пріоритетну інтеграцію на проекти і програми ООН [3; 

8]. 

У 1995 році, Організації Об‘єднаних Націй виповнилося 50 років. На 

честь великого ювілею Монетний двір НБУ випустив два варіанти юві-

лейних монет – зі срібла та нейзильберу (сплав міді, нікелю і сталі) 

[11;12]. 

 

Рис. 1, 2 Ювілейна монета «50 років Об’єднаних націй» (перша 

ілюстрація – монета із нейзильберу, друга – зі срібла, НБУ, 1995 р.) 

Дизайн аверсу і реверсу монет є однаковим, а номінал різним, оскі-

льки номінал ювілейної монети із нейзильберу складає 200000 карбова-

нців (монети були випущенні до грошової реформи - гривні), а номінал 

срібної монети – 2 мільйони карбованців [6]. 

На аверсі монети зображено у центрі малий Державний герб Украї-

ни, який прикрашений природним символом держави – калиною, яка зо-

бражена у традиційному стилі (калина – це символ краси та цінності ми-

ру, а також найяскравіший поетичний образ українського фольклору). 

Над гербом відкарбовано рік та країну випуску монети, а під ним – номі-

нал [10]. 

На реверсі зображено ювілейну емблему «50 років ООН», яка при-

крашена прапорами країн-засновниць, та круговий напис на англійській 

та українській мовах: «NATIONS UNITED FOR PEACE – НАЦІЇ 

ОБ‘ЄДНАНІ ЗАРАДИ МИРУ» [11]. 

ООН складається з п‘яти основних структурних органів – Генераль-
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на Асамблея ООН, Рада Безпеки ООН, Міжнародний суд ООН в Гаазі, 

Секретаріат ООН та Економічна і Соціальна Рада ООН [8]. 

У 1954 році Україна стала членом Організація Об‘єднаних Націй з 

питань освіти, науки і культури. Завдяки цьому членству, держава вирі-

шила багато проблем у сфері культури, освіти і науки, розробила чимало 

освітніх проектів та забезпечила охорону унікальних історичних пам‘яток 

[3]. 

У 2004 році виповнилося 50 років членству України в ЮНЕСКО. На 

честь ювілею, Монетний двір НБУ випустив ювілейну монету з недорого-

цінних біметалів. Номінал монети складає 5 гривень [11]. 

 

Рис. 3 Ювілейна монета «50 років членства України в 

ЮНЕСКО» (НБУ, 2004 р.) 

На аверсі монети зображено стилізований орнамент на тлі якого 

зображено малий Державний герб України. Над гербом відкарбовано рік 

випуску монети, а навколо центрального композиційного малюнку – краї-

ну випуску монети та номінал [11]. 

На реверсі зображено подібний до аверсу стилізований орнамент 

на тлі якого зображено логотип ЮНЕСКО та навколо нього розміщено 

надпис на українській та англійській мовах – «50 РОКІВ УКРАЇНИ В 

ЮНЕСКО – 50 YEARS OF UKRAINE IN UNESCO» [11]. 

Чимало пам‘яток археології та архітектури України внесено до ре-

єстру світової спадщини ЮНЕСКО та багато із них є кандидатами до 

внесення [3]. 

Зокрема, у 1998 році історичний центр м. Львова було внесено до 

реєстру світової спадщини ЮНЕСКО. А у 2008 році на честь 10-річного 
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ювілею було випущено дорогоцінну ювілейну монету зі срібла, номінал 

якої складає 10 гривень [6; 9; 12]. 

 

Рис. 4 Ювілейна монета «10 років внесенню до реєстру світової 

спадщини ЮНЕСКО історичного центру міста Львова» (НБУ, 2008 р.) 

На аверсі монети зображено відому скульптуру Славу – символ пе-

ремоги, краси і мистецтва, яка тримає у своїх руках пальмову гілку – си-

мвол тріумфу, лідерства та мужності. Дана скульптура є прикрасою 

Львівського оперного театру. Навколо малюнку відкаровано рік випуску, 

номінал монети та банк випуску [5; 9]. 

На реверсі зображено вежі відомих історичних пам‘яток центру 

Львова: вежі Вірменської церкви, Успенської церкви, Бернардинського 

монастиря. По центру пам‘яток зображено герб міста. Навколо малюнку 

зверху зроблено напис «10 РОКІВ У РЕЄСТРІ СВІТОВОЇ СПАДЩИНИ 

ЮНЕСКО» [9;12]. 

Завдяки ЮНЕСКО, історичний центр Львова, створення кого дату-

ється 1256 р., став одним із унікальніших та відоміших заповідників у Єв-

ропі, який зберіг усі секрети історії заснування міста [9]. 

У 2016-2017 роках Україна була непостійним членом Ради Безпеки 

ООН. Завдяки цьому членству, держава змогла отримати військову підт-

римку від міжнародної спільноти, стабілізувати та припинити військові дії 

у деяких районах АТО та створити міжнародну адміністрацію в зоні АТО. 

На честь даного членства, Монетний двір НБУ у 2016 році випустив 

пам‘ятну монету «Україна — непостійний член Ради Безпеки ООН. 

2016—2017 рр.». Монета виготовлена із нейзильберу, номінал складає 5 

гривень [11]. 
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Рис. 5 Пам’ятна  монета «Україна — непостійний член Ради 

Безпеки ООН. 2016—2017 рр.» (НБУ, 2016 р.) 

На аверсі монети зображено стилізований букет калини – символ 

краси і миру, який прикрашений синьо-жовтою стрічкою на фоні планети 

Земля – символ життя і багатства. Навколо них відкарбована назву краї-

ни випуску монети та номінал [5; 10]. 

На реверсі зображено у центральній частині герб ООН, навколо 

якого зроблені надписи: «Україна – НЕПОСТІЙНИЙ ЧЛЕН РАДИ 

БЕЗПЕКИ ООН. 2016 – 2017. ТРАНСФОРМУЮЧИ СПІЛЬНІ ЗУСИЛЛЯ – 

НА БЛАГО МИРУ, БЕЗПЕКИ І ПРОЦВІТАННЯ» [11]. 

У 1995 році Україна стала членом Ради Європи і розробила нові 

реформи у сфері національного законодавства за стандартами Ради Єв-

ропи. Так були внесені зміни до Конституції України в сфері місцевого 

самоврядування, правосуддя тощо [3]. 

У 2009 році Рада Європи відзначила свій 60-річний ювілей. На 

честь цієї події Монетний двір НБУ випустив ювілейну монету із недоро-

гоцінних біметалів. Номінал монети складає 5 гривень [11; 6]. 

 

Рис. 6 Ювілейна  монета «60 років Раді Європи» (НБУ, 2009 р.) 

На аверсі монети зображено європейський континент, який прик-

рашений зірками – символи миру та мудрості. Навколо центральної час-

тини зображено герб України, назва банку випуску монети та номінал 
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[5;11]. 

На реверсі зображено логотип Ради Європи, під яким відкарбовано 

рік заснування даної міжнародної організації. Навколо центрального ма-

люнку зроблено надписи на англійській, французькій та українській мо-

вах: «COUNCIL OF EUROPE - CONSEIL DE L'EUROPE - РАДА ЄВРОПИ» 

[11]. 

5-9 липня 2007 року в Києві відбулося засідання XVI щорічної сесії 

Парламентської асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Євро-

пі. На честь видатної події Монетний двір НБУ випустив пам‘ятну монету 

з нікелевого сплаву, номінал якої складає 5 гривень [2]. 

 

Рис. 7 Пам’ятна  монета «XVI щорічна сесія Парламентської 

асамблеї ОБСЄ» (НБУ, 2007 р.) 

 

 На аверсі монети зображено стилізований орнамент з природних 

символів України на тлі якого знаходиться малий Державний герб України. 

Навколо центральної частини відкарбовано назву банку випуску монети та 

номінал [11]. 

 На реверсі зображено будівлю Верховної Ради України та силует па-

норами Києва на тлі яких зображено логотип ОБСЄ. Навколо малюнка 

зроблено надпис: «XVI щорічна сесія Парламентської асамблеї ОБСЄ» 

[11]. 

 Парламентська асамблея ОБСЄ активно спостерігає за демократією 

на виборах та референдумах, надає міжнародну підтримку державним ор-

ганам влади для реалізації правових проектів, організовує парламентські 

конференції та слухання [2; 8]. 
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На міжнародному рівні відстоює права політичних в‘язнів і захищає 

конституційні права територіальної цілісності і суверенності європейських 

країн [2]. 

 Щодо діяльності Парламентської асамблеї ОБСЄ та України, то дана 

міжнародна організація засуджує анексію Криму та військовий конфлікт на 

Сході України. Додатково ОБСЄ відстоює права українських журналістів та 

активістів, які є політв‘язнями. 

  У 1998 році на території держави відбулися Щорічні збори Ради ке-

руючих Європейського банку реконструкції та розвитку. 8 травня 1998 ро-

ку, на честь цієї важливої для країни події, Національний банк України ра-

зом з Монетним двором випустили пам‘ятну монету. Монета була вигото-

влена з нейзильберу (сплав міді, нікелю та сталі), а номінал складає 2 

гривні [6; 11]. 

 

Рис. 8 Ювілейна  монета «Щорічні збори Ради Керуючих ЄБРР у Киє-

ві» (НБУ, 1998 р.) 

На аверсі монети відкарбовано малий Державний герб України, на-

вколо якого утворено умовний квадрат з написами: «Україна», рік карбу-

вання та номінал монети [7; 11]. 

На реверсі зображено офіційний логотип Європейського банку реко-

нструкції та розвитку, над яким розташований пам‘ятник засновникам Киє-

ва – найвідоміша історична пам‘ятка столиці України, а також у квадратній 

формі реверс прикрасили такі написи на англійській мові:  «EBRD ANNUAL 

MEETING» (Щорічні збори ЄБРР), «BOARD OF GOVERNORS» (Рада ке-

руючих), «KYIV MAY 1998» (Київ, травень 1998) [7; 11]. 
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Сьогодні, Україна активно співпрацює з Європейським банком та має 

0,8% капіталу [4]. 

Протягом п‘яти років українську дирекцію ЄБРР очолює Андре Куус-

век. Найбільш пріоритетними напрямками українського банку є фінансу-

вання муніципальних проектів, осучаснення  експортного виробництва 

машинобудування, розвиток готельного господарства, фінансування най-

перспективніших приватизованих підприємств та створення експеримен-

тальних проектів у житловій сфері [4; 7]. 

Тому, базуючись на вище сказаному, дана тема є дуже важливою, 

оскільки завдяки міжнародному співробітництву, Україна ратифікувала ба-

гато міжнародних договорів, які прагнуть забезпечити глобальний мир, а 

також дана держава змогла розробити демократичну конституцію, і саме 

сучасна нумізматика відкриває усі секрети історії набуття спільного миру 

та розквіту сучасної зовнішньої політики та розвитку мистецтва жити і 

співпрацювати разом. 
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Some domestic crimes are linked to harm within the family. The latter is 

considered in philosophy as a small social group, and a carrier of social, cul-

tural and moral values. 

Family and domestic crime is a legal concept, defined as a socially 

dangerous act (action or inaction) that caused physical, psychological, moral, 

sexual and (or) economic suffering to a person in the sphere of family and 

household relations. More often, when considering family and domestic 

crimes, one can distinguish the most typical part of them, specifically the suf-

fering caused by the connection of crimes with physical, psychological and 

sexual violence, causing harm to health of varying severity, the threat of mur-

der or rape. Economic suffering is less present in these crimes.  

The number of family crimes has increased in recent years, and there-

fore it has become necessary to attempt to analyze the philosophical, histori-

cal, cultural, social and other aspects of this type of crime.  

Consideration of these aspects should begin with an analysis of the 

main elements of family crime as a system. A key element of this system is 

the victim of the crime, which should also be considered in the aggregate of 

the above aspects. 

The process of developing a system of new scientific knowledge about 

the victims of socially dangerous manifestations is carried out in the frame-

mailto:alexpatlaichuk@gmail.com
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work of general theoretical victimological research, whose task is to find defi-

nitions, concepts, axioms (postulates, laws), the development of the language 

of theory, the formation of methodology and methods of scientific analysis 

based on the identification and generalization of typical patterns of interaction 

of victims and socially dangerous manifestations.  

The study of the behavior of victims of domestic violence, their psycho-

logical characteristics in the Commission of crimes in the field of family rela-

tions, takes place within the framework of victimology, "... cross-sectoral, sci-

entific, practical and educational discipline that studies victimization in all its 

manifestations in order to improve the fight against crime" [1], developing a 

comprehensive doctrine of persons in crisis and ways to help such victims.  

Analysis of various aspects of victimization and its components allows a 

deeper understanding of the phenomenon of the victim. 

The definitions of victimization offered by different authors do not allow 

to give a general definition of this concept at this level of knowledge. Such 

shortcomings are largely due to the dynamism of development and the youth 

of science itself.  

The analysis of the central system – forming concept of modern victim-

ology - the concept of victimization, which is now defined as a special subject, 

with the help of which there is a clarification of the main issue of victimology: 

for what reasons and under what conditions some people are victims of 

crimes, while others are not.  

Also, in the most generalized form, victimization is considered and 

characterized as a systemic universal property of organized matter to become 

a victim of crime in certain specific historical conditions [2]. 

Within the framework of logical-semantic, essential analysis, victimiza-

tion is considered simultaneously as a certain functionally dependent on 

crime phenomenon, as a way of action of a certain person [1], as an individu-

al (describing the potential of a person to become a victim of a crime), spe-
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cies (characterizing the victims of certain groups of crimes), group (deter-

mined by role, social, demographic, biophysical qualities and characteristics 

of victims of crimes), mass (as the presence of a real or potential opportunity 

for a certain social group to become a victim of crime or abuse of power) 

character and behavioral characteristics of the victim of the crime [3]. 

The subject of interest of the authors is the potential victimization of a 

person who is part of a certain social group, managed by traditional relations . 

The study of victimization was conducted by the Polish criminologist 

Brunon Holyst, who proposed as the main constitutional concept of the theory 

of criminal victimology the concept of victimization potential, including: the 

state of individual and group victimization at a particular historical moment; 

the process of victimization; victimological stimulation and functional mecha-

nism of the ratio : "victim - culprit".  

It is necessary to highlight a special role in this concept of victimogenic 

potential, and it is, considering it as a system of properties of the individual, 

group or organization, which creates the risk of committing criminal acts. Ac-

cording to Holyst, "victim potential or victimological dysfunction is a kind of in-

ternal inadequacy of the elements of the cultural standard - both in static and 

dynamic state" [4].  

The modern understanding of the concept of victimization potential also 

includes the state of individual and group victimization at a particular historical 

moment. In this concept, the undoubted relativity of personality qualities that 

make up the victimogenic potential is distinguished, which are objectified only 

as elements of the human-environment system in the context of adaptation 

reaction [5]  

«A person may possess a certain combination of social and psychologi-

cal qualities, which, to a certain extent, can predetermine negative (in other 

cases positive) and at the same time dangerous behavior for him, i.e. bring 
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him closer to the role of the victim, put him in the position of an element of the 

situation, pushing or otherwise facilitating the commission of a crime» [6]  

Victimization, as a legal aspect, is considered depending on the individ-

ual qualities of the person choosing a particular behavior. Timko S. A. con-

siders as the main component of human behavior in the current situation 

points to its undoubted adjustment in the course of socialization of the indi-

vidual and the development of its biological, intellectual and    psychosocial. 

[7]  

The peculiarity of the wiktimogenic potential to be included in the pres-

ence of certain conditions in the system is considered by some researchers 

through the combination of socio-economic conditions of the development of 

modern society and the potential of the personality of a young person trying 

to adapt and self-actualize.  

The definition of criminal victimization as the ability to become a victim 

of a crime or other socially dangerous manifestation, the inability to avoid 

danger where it is objectively preventable, is a category that can be explained 

by the difference in the mechanisms of determination of victim behavior. 

One element of this mechanism is that it is able to victimize a person 

(community). This element is limitless, and is characterized by a variety of 

roles, motives, functions assumed by the individual in interaction with the so-

cial and natural environment. 

Victimization as the ability of an individual subject to become a victim of 

a socially dangerous phenomenon is considered by Schneider as a special 

social phenomenon (a variety of status characteristics of role-playing victims 

and any behavioral deviations from safety standards), mental (really patho-

logical victimization, fear of crime and other socially and personally danger-

ous anomalies) and moral (clear interiorization of all victim norms, rules of 

conduct of victim and criminal subculture and self-determination of oneself in 

any situation as a victim) [8]  



 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ -  2018 

Х МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

  
 

30 

V.V. Galina highlights the particular psychosocial personality traits, 

making her victimization. These include: unconscious mental processes; 

mental anomalies; conscious putting yourself in a dangerous state (negli-

gence, promiscuity, provocative actions, etc.) [9].  

A. V. Mudrik considers the process of victimization at the personal level 

as developing in the prism of the individual qualities of a person who have not 

biological but psychosocial origin, thanks to the qualities formed in his life-

time, in the process of education and self-development. [10]  

Thus, the victim behavior can be defined as actions, a way of action of 

a person that led to the Commission of a crime against him. Victim behavior, 

according to S. S. Niezova-is one of the types of socially negative behavior 

that has specific features, which is reflected in the actions of the perpetrator 

and acquires a kind of criminological connotation. [11]  

The essence of criminal victimization Timko S.A. considers as the prob-

ability of being a victim of a crime, determined by a symbiosis of prerequi-

sites, subjective-relating to the behavioral characteristics of the victim; and 

objective-external factors in which the criminal act is committed, as well as 

those in which the personality is formed, its legal mentality. [7]  

This formation is carried out within the framework of legal education – 

«targeted impact on the consciousness of the individual, social groups and 

the whole society in order to transform legal ideas and requirements into per-

sonal beliefs and lawful behavior of citizens, the formation of their legal cul-

ture», which is implemented through all spheres of socialization. [12] Accord-

ing to the authors, the roots of the formation of victimogenic behavior in the 

case of family crimes should be sought rather in the current cultural and his-

torical tradition than in the real situation. The analysis of victimization as an 

element of the existing value-normative structure of society, consisting of stat-

ic deviations, leading to a fatal predisposition to become a victim of crime, as 

well as dynamic characteristics of deviations, describing the variability of vic-
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timization of the population in specific historical conditions is considered by V. 

A. Tulyakov. [13] 

Certain characteristics of the individual, namely unconscious mental 

processes leading to its victimization, are formed in the context of specific cul-

tural traditions, often unconsciously transmitted from generation to genera-

tion.  

The definition of the victim of crime, both real and potential, leads to the 

formation of victim activity in the expected model of victim behavior.  

But at the same time, according to the authors, it is necessary to high-

light not only the victim activity of the subject, but also the activity of the so-

ciety that keeps the subject in this state. The study of the behavior of groups 

of "adventurers" is beyond the scope of this work and is not considered in it.  

V. A Tulyakov on the degree of connection with criminal behavior dis-

tinguishes two main forms of victimization: a) eventual (from the Latin «even-

tus» –  case); b) deciduous (from the Latin «decido» – decision).  

Eventual victimization (victimization in potency), suggests the possibility 

in the case, under certain circumstances, in a certain situation to become a 

victim of a crime, its characteristics are mainly determined by the frequency of 

victimization of certain layers and groups of the population and the laws in-

herent in such victimization. 

Deciduous victimization (victimization in action), covers the stages of 

preparation and adoption of a victimized decision, and the victim activity itself, 

and includes deviations that serve as a catalyst for the crime [14].  

Self-assessment of the subject as in need of protection within the cul-

tural and historical traditions leads to the psychological aspect of victimiza-

tion.  

Thus, according to psychologists, people who consciously or uncon-

sciously choose the social role of the victim (setting for helplessness, unwill-

ingness to change their own position without outside interference, low self-
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esteem, intimidation, increased readiness to learn victim behavior, assimila-

tion of victim stereotypes from society and the community), are constantly in-

volved in various criminal crisis situations with the subconscious purpose of 

obtaining as much sympathy, support from the side, the justification of the 

role position of the victim, [15] seek to self-stigmatize themselves as a poten-

tial victim. Historical and cultural traditions determine the characteristics of the 

subjective side of the process of violation of social norms and the potential of 

victimization. 

Allocation of the weak, needing care and guardianship of members of 

society, in practice leads to consideration of them in a role constantly needing 

re-education and aspiring to it.  

Thus, there is a double victimization - on the one hand by keeping the 

subject in a certain role, due to cultural tradition, on the other hand, the desire 

of the subject to protection even at the cost of damage as a victim.  

This leads to the «justification» in the specific cultural environment of 

some family crimes and the transfer of responsibility to the victim: «the Victim 

bears his share of the blame for what happened to her, happens or happens» 

–  wrote P. S. Taranov [16]. 

In this tradition, the victim may be regarded as in need of punishment, 

in this case, the crime against her does not receive public condemnation, but 

rather society justifies the offender. The victim herself can only get out of the 

area of victimization in a limited way, leaving her social group and, according-

ly, leaving the status of a potential victim, so it is necessary to consider the 

factors of victimization in the context of specific traditions.  

Most often, the victimization of a future potential victim takes place out-

side the «perpetrator – victim» system and represents «education» in the val-

ues of victimization, which can be considered as one of the factors.  

Such values are common in the post-Soviet space, and are illustrated 

by a sufficient amount of historical material (children in penal battalions, the 
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responsibility of the son for his father, the formation of ideological portraits of 

young heroes-victims), etc.  

The next factor, according to the authors, should be considered due to 

the historical tradition of the tendency to educate reduced self-esteem in girls, 

and their orientation to submission in a relationship with a man. 

This factor is especially interesting for its duality, because on the one 

hand, a woman is brought up with the installation "all the best, a man, be-

cause he is not able to take care of himself", on the other hand, a man is like-

ly to give himself the right "to take the best of himself, because a woman is 

still obliged to give it according to cultural tradition").  

The third factor can be called a rigid system of family hierarchy, which 

almost does not provide for the possibility of independent decision-making by 

dependent family members. The last factor is based on the support of the tra-

ditions of society, according to which the head is obliged to exercise strict 

leadership of subordinates. 
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The principles of the Constitution of Ukraine are based on the world out-

look positions which reflect the universal patterns of constitutionalism of the 

Liberal Democratic nature. 

The idea of constitutionalism often associated with the political theories 

of John Locke and the «founders» of the American republic. They supposed 

that government can and should be legally limited in its powers, and that its 

authority depends on its observing these limitations. This idea is interesting 

not only to legal scholars, but to anyone keen to explore the legal and philo-

sophical foundations of the state.   

Constitutional system is a system of social, economic and political and 

legal relations which are established and protected by the Constitution and 

other constitutional acts of the state. It is usually compared to the legal sys-

tem, economic system, cultural system, and other social systems. 

General foundations of the political system of Ukraine are defined by its 

Constitution. 

Popular Sovereignty. All power is in the hands of people of Ukraine, 

who are sovereign. Government can only govern if it is given permission by 

those who are governed. The overall meaning of popular sovereignty is that 
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the National Government draws its power from the people of Ukraine and that 

the people have given their government the power that it has threw the con-

stitution. The government only has the power to make decisions because 

people who are governed by them give them the power to do so but if the 

government abuses the power that they have been given the people have the 

right to overthrow their government and change it (Article 5 of the Constitution 

of Ukraine).. 

State Sovereignty. According to Declaration of State Sovereignty of 

Ukraine, State Sovereignty of Ukraine is supremacy, independence, integrity, 

and indivisibility of the Republic's authority within the boundaries of its territo-

ry, and its independence and equality in foreign relations. Ukraine protects 

and defends the national statehood of the Ukrainian people. Any violent ac-

tions against the national statehood of Ukraine undertaken by political parties, 

non-governmental organization, other groups or individuals shall be legally 

prosecuted (Articles 1, 2 of the Constitution of Ukraine). 

Limited Government means that the government may only do things 

that people give them the power to do. Unlike popular sovereignty limited 

government is the opposite, where the people are the only source of any and 

all of government‘s authority and government has only that authority that 

people have given to it. The overall theme of this principle is that the govern-

ment must follow the law. The government must follow all constitutional laws 

and principles for it to be able to have control over the people and to make 

decisions. 

Democracy might be defined as a political system adjusting to the ob-

jective needs of social development. According to the another opinion, which 

shares the principles of classical liberalism, democracy protects and guaran-

tees human rights and civil liberties as well as its own independence from 

subsistence society. 
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Separation of Powers. The Constitution has three separate branches of 

government. Each branch has its own powers and areas of influence. At the 

same time, the Constitution created a system of checks and balances that 

ensured parity of all branches. (Article 6 of the Constitution of Ukraine). The 

three branches are: 

• Legislative Branch. This branch consists of the parliament 

(Verkhovna Rada) which is responsible for making the federal laws.   

• Executive Branch is exercised by the Cabinet who is given the job 

of executing, enforcing, and administering the laws and government.   

• Judicial Branch. The judicial power of Ukraine is vested in the 

Constitutional Court and the common courts. Their job is to interpret and ap-

ply Ukrainian laws through cases brought before them.   

Humanism. Article 3 of the Constitution sets that ―human life, health, 

honour and dignity, inviolability and safety‖  are recognized as the highest so-

cial value in Ukraine. The approval and protection of rights and freedoms are 

the main duty of the state. 

Stability. The life of any modern society requires stability, but at the 

same time also dynamics and freedoms which are not in the best relations 

with stability. The constitution should react to this situation. By choosing only 

stability, people risk getting into authoritarianism and totalitarianism. Accept-

ing only freedom, they lose benchmarks and start moving towards chaos. In 

order to avoid extremes, the modern constitutional systems are designed as 

bipolar models: part of the norms concerns order and stability, while the rest 

deals with freedom. 

The social character of Ukrainian state results in constitutional regula-

tion of issues related to the use of property and protection of all subjects of 

property right, social orientation of the economy, equality of all subjects of 

property right before the law and the maintenance of ecologic safety and bal-

ance within Ukraine's territory and other socially important measures. 
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Jural essence of the state is supported by provisions related to suprem-

acy of law and direct action of constitutional norms. The state is responsible 

to the people for its activities. According to the Constitution, the main task of 

the state is to establish and promote human rights and freedoms. 

Ukraine is a unitary state, in which its territory is integral and inviolable. 

(Article 2 of the Constitution of Ukraine). The state has a single citizenship. 

The state language of Ukraine is Ukrainian. 
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За період проведення земельної реформи в  Україні накопичилася 

значна кількість проблем. Серед найгостріших проблем у даній сфері 

наразі залишаються: недосконалість державного управління земельними 

відносинами, у тому числі й стосовно контролю за раціональним викори-

станням і охороною земель, нерозвиненість автоматизованої системи 

ведення Державного кадастру, брак дієвого механізму економічного сти-

мулювання використання й охорони земель. Очікує  свого вирішення 

проблема встановлення меж державного втручання в регулювання від-

носин власності на землю, а також забезпечення використання земель-

них ділянок із дотриманням принципу законності як одного з найважли-

віших конституційних принципів у даній  сфері.       

Проблеми у сфері контролю за раціональним використанням і охо-

роною земель значною мірою зумовлені незавершеністю процесу інвен-

таризації і  автоматизації системи ведення державного земельного када-

стру, недосконалістю землевпорядної документації та недостатністю но-

рмативно-правового забезпечення, майже повною відсутністю освітньої 

та просвітницької роботи. 

До основних чинників, що суттєво гальмують розвиток правового 

регулювання контрольно-наглядової діяльності у даній  галузі, слід від-

нести відсутність належного законодавчого визначення правового стату-

су органів влади і, як наслідок, відсутність належного законодавчого ро-
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змежування повноважень центральних і місцевих органів державної вла-

ди щодо здійснення контрольно-наглядової діяльності у сфері земельних  

відносин, дублювання функцій органів виконавчої влади щодо здійснен-

ня контрольно-наглядової діяльності у сфері земельних відносин, що 

призводить до численних порушень земельного законодавства, зокрема 

до необґрунтованої зміни цільового призначення земель сільськогоспо-

дарського призначення, масової забудови родючих земель без враху-

вання  вимог планування  територій та законодавчого принципу пріори-

тетності використання таких земель для  сільськогосподарського  вико-

ристання, а також до низького рівня ефективності використання  таких 

земель. 

У сучасній юридичній літературі є декілька підходів до визначення  

та виміру рівня ефективності контрольно-наглядової діяльності. Най-

більш  поширеним слід визнати підхід, який виходячи з визначення ефе-

ктивності як певного уявлення про дієвість, результативність, здатність 

забезпечити досягнення відповідної соціальної мети, вимірює її рівень за  

допомогою визначення ступеню збігу фактичного результату з ідеаль-

ним, тобто досягнення мети в оптимальні  строки, з найменшими витра-

тами часу, матеріальних  коштів та сил. 

Істотним недоліком сучасного стану нормативно-правової бази є 

значне переважання норм, закріплених у підзаконних нормативно-

правових актах, тоді як ефективне регулювання контрольно-наглядової 

діяльності у земельних  відносинах, як і взагалі управління земельною 

сферою, можливе лише на підставі відповідних законодавчих актів, що 

мають містити  в собі  прозорі  механізми реалізації повноважень відпо-

відними органами влади, не допускати дублювання функцій в питаннях 

здійснення контролю. 

На сучасному етапі розвитку земельного законодавства передба-

чено адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність за цілу 
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низку порушень у сфері земельних відносин. В цілому можна відзначити, 

що розвиток законодавства України в частині адміністративної  відпові-

дальності за порушення у сфері земельних  відносин відбувається шля-

хом посилення відповідальності за окремі види порушень та розширення 

переліку видів адміністративних порушень, за  які настає адміністративна 

відповідальність. Наразі до ключових завдань із вдосконалення заходів 

щодо усунення порушень земельного законодавства слід віднести поси-

лення відповідальності за використання земельних ділянок без оформ-

лення права власності та запровадження ефективних механізмів запобі-

гання зловживанням при приватизації земельних ділянок, що в сукупнос-

ті з іншими заходами безумовно  приведе до посилення контрольно-

наглядової  діяльності  у сфері земельних  відносин.   
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Традиційно митна галузь сприймається як сукупність правових 

норм, що регламентують структуру і діяльність митних органів, їх поса-

дових осіб і відображають особливості функціонування всього апарату 

митної служби, а найчастіше мають на меті охорону економічних інте-

ресів держави загалом. 

Сьогодні митне законодавство набуває принципово нової ролі, ос-

новні його характеристики зміщуються від суто контрольних і фіскальних 

дій до регулятивних і правозахисних. 

Функції митного законодавства, пов'язані із забезпеченням прав, 

свобод та інтересів особи в Україні сприймаються як другорядні. 

Здійснювана адміністративна реформа має одним із основних напрямків 

зміну сталих принципів, висування на перше місце функцій забезпечення 

реалізації прав особи, а роль державних інституцій має полягати насам-

перед у всебічному сприянні належній реалізації відповідних прав. Це 

складний процес, адже він передбачає необхідність рішучого подолання 

певних глибоко укорінених вад митної системи, за якої інтереси держави 

домінують над інтересами особи. Ідеться про зміну базових ідеологічних 

засад митних відносин держави і суспільства. Саме це є основною пере-

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B5
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думовою впровадження передових досягнень цивілізації у вітчизняний 

митний простір і рух України до Європи. [1] 

Актуальність даної теми визначається тим, що адаптація митного 

законодавства до законів ЄС має створити правову базу для майбутньо-

го членства України в Митному союзі Європи. Адже повна відповідність 

правової національної митної системи законодавству ЄС є обов'язковою 

умовою для вступу до Європейського Союзу будь-якої країни-кандидата. 

Для вітчизняного митного законодавства це є найважливішим загально-

національним завданням у процесі здійснення правової реформи в 

Україні, успішне виконання якого можливе лише на засадах співпраці та 

взаємодії законодавчої й виконавчої гілок влади у підготовці й прийнятті 

нормативно-правових актів різного рівня. 

Ринкові перетворення, вибір європейського шляху розвитку зумо-

вили реформування всіх інститутів митного права з метою приведення 

митно-правової вітчизняної системи у відповідність до міжнародних норм 

і стандартів та максимального наближення їх положень до реалій митно-

го простору сьогодення. Це досить тривалий процес, розрахований на 

значний строк. Передусім його метою є забезпечення відповідності мит-

ного законодавства України зобов'язанням, що випливають із договорів 

про співробітництво нашої держави з питань митної справи. У світлі ви-

мог Європейського Союзу щодо стратегії митної політики визначаються 

система й організація діяльності органів митної служби, чітко регулюють-

ся принципи взаємовідносин митних органів та їх посадових осіб з інши-

ми органами державної влади, органами місцевого самоврядування, а 

також підприємствами та громадянами. [2] 

Однак слід зазначити, що українська правова база загалом і митне 

законодавство зокрема дуже відрізняються від загальних правил ЄС (ві-

тчизняне законодавство відповідає лише 300 - 400 із 10 000 митних ста-

ндартів ЄС). Адаптація митного законодавства України до визнаних 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80
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http://ua-referat.com/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.
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міжнародних стандартів і норм відбувається досить повільно. На прак-

тиці ці норми й вимоги в Україні запроваджуються без офіційного приєд-

нання до відповідних міжнародних конвенцій, прийнятих під егідою Ради 

митної співпраці. [3] 

Особливого значення в сучасних умовах набуває питання про 

відносини громадян з органами митної служби. Більшість проблем, що 

виникають сьогодні між ними, зумовлено неоднозначністю, а інколи й су-

перечливістю чинних нормативно-правових актів, що регламентують 

окремі інститути митної справи. Цих проблем, звичайно, можна уникнути, 

створивши в митній сфері прозорі і вигідні для всіх учасників митних 

відносин «правила гри» на засадах соціального партнерства із посилен-

ням водночас боротьби з контрабандою й порушеннями митних правил. 

[4] 

Серед проблем митного регулювання, його адміністративно-

процедурне забезпечення є пріоритетним, оскільки без систематизації та 

стандартизації відповідного законодавства держава не може ефективно 

виконувати митну функцію, а громадяни суттєво обмежені в реалізації 

конституційних прав і свобод. 
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СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ: ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ 

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

тивного та конституційного права, Національний університет кораблебу-
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нальний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Ми-

колаїв 

 

На сьогодні, враховуючи всю складність та багатогранність катего-

рії «національна безпека», ми ведемо мову про теорію національної без-

пеки як науку, яка поєднує прикладні аспекти соціальних, воєнних, гума-

нітарних, технічних, психологічних, біологічних та інших наук з метою до-

слідження суті, змісту, методів, форм і засобів забезпечення безпеки 

особи, суспільства та держави. 

Розробкою різних аспектів проблеми національної безпеки займа-

лися В. Білоус, В. Горбулін, А. В. Возженков, Б. А. Кормич, О. Ф. Бєлов, Г. 

Почепцов, Д. Фельдман, О. М Гончаренко, М. Панов, О. А. Баранов та 

інші вчені. 

Під час розгляду поняття «національна безпека», слід врахувати 

те, що дане поняття є похідним від поняття «безпека», яке відображає 

досить різні аспекти суспільних відносин. 

Одним із найбільш простих і одночасно вдалих, на нашу думку, є 

визначення цієї категорії у Юридичній енциклопедії, згідно з яким: безпе-

ка – стан, коли кому-, чому-небудь ніщо не загрожує. Безпека – власти-

вість особи, суспільства і держави протидіяти загрозам небезпеки. Без-
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пека – система заходів, спрямованих на попередження та уникнення не-

безпеки [1, с. 137-138]. 

Складність питання у формулюванні поняття «національна безпе-

ка» полягає у його багатоаспектності, потребою враховувати різноманітні 

чинники, що можуть негативно (позитивно) впливати на стан забезпе-

чення цього виду безпеки. 

Найбільша розбіжність щодо категоріального апарату сфери націо-

нальної безпеки серед представників наукових кіл. Науковці різних сфер 

знань, зокрема, і юридичних наук, провадячи дослідження, виявляють рі-

зноманітні фактори впливу на безпеку вцілому, й національну безпеку 

зокрема. Актуальність вказаної проблематики зросла у геометричній 

прогресії після подій 2013-2014 рр. в Україні 

Однак, поряд з розумінням поняття на науковому рівні, державний 

апарат повинен мати чітке і однозначне тлумачення понятійно-

категоріального апарату у вигляді норм права (норм-принципів, норм-

визначень), що виступають матеріальною процесуальною основою дія-

льності будь-якого державного органу або посадової особи.  

Україна за останні 30 років пережила значні трансформації у соціа-

льній та політичній системах. Ці зміни спонукали до пошуку оптимальних 

моделей забезпечення нормального функціонування суспільства. Однак, 

поряд із цим формуються моделі, які деструктивно впливають на ті чи 

інші сфери, або і на суспільство вцілому. Законодавство держави в ідеа-

лі має бути збалансований механізм, побудований на принципах визна-

них у світі, а особливо тих, які ратифіковані Україною. При цьому велике 

значення має наявність і збалансованість не тільки норм матеріального, 

а й процесуального права.  

Серед найбільш досліджених і врегульованих є сфери криміналь-

ного та адміністративного права, які забезпечують нормальне функціо-

нування суспільства, при реалізації системи заходів, спрямованих на по-
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передження та уникнення небезпеки. Система процесуальних норм в ці-

лому відповідає вимогам сучасної держави. 

Аналіз сучасної історії України свідчить, що найбільша складність 

полягає у забезпеченні національної безпеки не в самій державі (внутрі-

шній аспект), а на геополітичному рівні (зовнішній аспект).  

Як виявляється, питання державного суверенітету не є абсолютною 

категорією, навіть якщо це і врегульовано низкою міжнародних (регіона-

льних) конвенцій та декларацій. Поєднаємо ігнорування державного су-

веренітету з гібридною війною та геополітичним інтересом, і отримаємо 

як результат – події в Україні протягом 2013-2018 рр. От саме з такими 

викликами у питаннях національної безпеки довелося зіткнутися нашій 

державі.  

Безумовно потрібно було реагувати на агресію з-поміж інших і в за-

конодавчій площині. За останній період було проведено чимало змін. 

Варто проаналізувати розвиток законодавства про національну 

безпеку. Після затвердження у ст. 17 Конституції України основних засад 

державної політики, спрямованої на захист національних інтересів і га-

рантування в Україні безпеки особи, суспільства і держави від зовнішніх і 

внутрішніх загроз в усіх сферах життєдіяльності, в Україні на базовому 

рівні визначали 3 нормативно-правових акти. 

16 січня 1997 року схвалено Постановою Верховної Ради України 

Концепцію (основи державної політики) національної безпеки України. У 

ст. 1 Концепції, зазначено, що «національна безпека України як стан за-

хищеності життєво важливих інтересів особи, суспільства та держави від 

внутрішніх і зовнішніх загроз є необхідною умовою збереження та прим-

ноження духовних та матеріальних цінностей» [2]. 

2003 року було нарешті ухвалено базовий закон. У статті 1 Закону 

України «Про основи національної безпеки України» від 19 червня     

2003 р. міститься наступне визначення: «національна безпека – захище-
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ність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і 

держави, за якої забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне 

виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз 

національним інтересам» [3]. Це визначення близьке до міжнародного 

розуміння цього поняття. У період з 2014 – 2018 рр. до цього закону було 

внесено низку поправок, які містилися у 7 Законах України.  

21 червня 2018 року ухвалено Закон України «Про національну 

безпеку України». Ст. 1 цього закону визначено «національна безпека 

України – захищеність державного суверенітету, територіальної ціліснос-

ті, демократичного конституційного ладу та інших національних інтересів 

України від реальних та потенційних загроз» [4].  

Поряд із цим доцільно згадати такі базові підзаконні нормативно-

правові акти, як Стратегія національної безпеки України, Стратегія кібер-

безпеки України і Воєнна доктрина України. Вони є обов'язковими для 

виконання, та основою для розроблення інших документів стратегічного 

планування у сфері забезпечення національної безпеки зі збереженням 

пріоритету Стратегії національної безпеки України. Реалізація Стратегії 

національної безпеки України відбуватиметься на основі національного 

оборонного, безпекового, економічного, інтелектуального потенціалу з 

використанням механізмів державно-приватного партнерства, а також із 

залученням міжнародної консультативної, фінансової, матеріально-

технічної допомоги.  

Отже, як бачимо протягом 20 років відбувається трансформація 

національного законодавства та понятійного змісту національної безпе-

ки, окрім цього напрацьовуються ефективні механізми протидії загрозам 

національній безпеці. Російська загроза та інші докорінні зміни у зовніш-

ньому та внутрішньому безпековому середовищі України обумовлюють 

необхідність створення нової системи забезпечення національної безпе-

ки України. 
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Розбудова в Україні інформаційного суспільства зумовлює упрова-

дження інноваційного регулювання в сфері організації виконавчої влади. 

Так зване «електронне урядування» змінює парадигму державного 

управління і вимагає від органів влади нових механізмів та стратегій дія-

льності. Слід зазначити, що у сучасній науці досі не склалося єдиного пі-

дходу до визначення поняття «електронний уряд» або ж «електронне 

урядування». Стосовно цього ведуться заповзяті дискусії. Одні дослідни-

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3/97-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3/97-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/964-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2469-19/paran355#n355
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2469-19/paran355#n355


 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ -  2018 

Х МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

  
 

50 

ки вважають, що електронний уряд – це уряд, який має власний елект-

ронний портал; інші визначають його як уряд, який активно взаємодіє з 

громадянами за допомогою мережі Інтернет, третя точка зору розглядає 

електронний уряд як увесь спектр послуг, який надається державою та 

відповідними її органами своїм    громадянам [1]. 

Родоначальником концепції електронного управління стали США. 

Основний її зміст можна зрозуміти зі Стратегії США, яка заснована на 3-х 

принципах: уряд повинен сконцентруватися на громадянах, а не на бю-

рократії;  уряд повинен орієнтуватися на результати своєї діяльності;  

уряд повинен базуватися на ринку, активно просуваючи інновації» [2]. 

На сучасному етапі Україна зацікавлена в тому, щоб в європейській 

спільноті поставилися до неї як до рівноправного потенційного члена, 

який має всі належні передумови до вступу в Європейський Союз. Одні-

єю з таких передумов і має стати упровадження системи електронного 

уряду [3]. 

В цілому, нормативну-правову базу електронного управління в 

Україні представлено законами «Про інформацію», «Про Національну 

програму інформатизації», «Про електронні документи та електронний 

документообіг», «Про електронний цифровий підпис», «Про звернення 

громадян», «Про захист персональних даних», «Про доступ до публічної 

інформації», указами Президента України, постановами та розпоря-

дженнями Кабінету Міністрів України, а також галузевими нормативними 

документами [4]. 

Значним кроком до повноцінного впровадження електронного уря-

дування в Україні стало схвалення Кабінетом Міністрів України від 20 ве-

ресня 2017 року «Концепції розвитку електронного урядування в Украї-

ні». Цим документом визначено напрями, механізми і строки формуван-

ня ефективної системи електронного урядування в Україні для задово-

лення інтересів та потреб фізичних і юридичних осіб, вдосконалення си-
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стеми державного управління, підвищення конкурентоспроможності та 

стимулювання соціально-економічного розвитку держави. Реалізація 

Концепції передбачена на період до 2020 року і заснована на таких 

принципах: 

1) цифровий за замовчуванням, тобто забезпечення будь-якої дія-

льності органів влади передбачає електронну форму реалізації як пріо-

ритетну; 

2) одноразове введення інформації, тобто фізичні та юридичні осо-

би лише один раз подають інформацію до органів влади, а у подальшо-

му ця інформація повторно використовується органами влади для на-

дання публічних послуг та виконання інших владних повноважень з до-

триманням вимог захисту інформації та персональних даних; 

3) сумісність за замовчуванням, тобто здійснення проектування та 

функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем в органах вла-

ди відповідно до єдиних відкритих вимог та стандартів для забезпечення 

їх подальшої сумісності та електронної взаємодії та повторного викорис-

тання; 

4) доступність та залучення громадян; 

5) відкритість та прозорість; 

6) довіра та безпека [5]. 

У підсумку слід наголосити на тому, що електронне урядування з 

кожним роком все більше розширює свою географію. На сьогодні дана 

система широко функціонує в таких містах України, як Львів, Дніпро, Ми-

колаїв, а також значно поширена на Волині. Електронне управління на-

разі розвивається і представлене вже в таких сферах діяльності, як ме-

дицина, освіта, надання адміністративних послуг, надання транспортних 

послуг, в сфері соціального захисту тощо. 
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Після того, як Україна отримала статус незалежної країни, перед 

нею постало чимало правових питань, які негайно потрібно було виріши-

ти. Однак найпершою задачею стало проведення адміністративної ре-

форми, тобто кардинальне реформування системи органів державного 

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250287124
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управління. Ці проблеми детально вивчали, і на сьогодні вивчають бага-

то вчених-адміністративістів.   

Зміст адміністративної реформи полягає в комплексній побудові си-

стеми державного управління в Україні та утворення необхідних інсти-

тутів державного управління, відповідно до умов сьогодення. 

Більшість науковців виділяє, що метою адміністративної реформи є 

поетапне створення системи державного управління, яка забезпечить 

становлення України як розвинутої, правової, цивілізованої європейської 

держави з високим рівнем життя, культури та демократії. Реформована 

система державного управління має стати близькою до потреб грома-

дян, прозорою, побудованою на наукових принципах і  ефективною [1]. 

На нашу думку, суть адміністративної реформи, полягає у наступно-

му: 

1) у реалізації та забезпечення взаємодії гілок державної влади; 

2) у внутрішній структурній та функціональній перебудові органів 

державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; 

3) у покращенні й оптимізації структури виконавчої влади, та функці-

онування всіх її ланок; 

4) у створенні умов для реалізації прав і свобод громадян, здійсненні 

конкретних заходів щодо створення їх належних умов;  

На теперішній час адміністративна реформа здійснюється у сфері 

виконавчої влади і місцевого самоврядування. Вона передбачає до-

корінні зміни в організації практичного виконання завдань держави і сус-

пільства.  

Щоб вдало провести адміністративну реформу, по-перше, потрібно 

створити нову законодавчу базу та систему організацій державного 

управління; по-друге, перекваліфікувати старі кадри, та навчити нові [1]. 

Після цього, можна казати про завдання адміністративної реформи, 

до яких слід віднести:  
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1) розвиток виконавчої влади, однаково, як на центральному так і на 

місцевому рівнях; 2) формування системи місцевого самоврядування; 3) 

впровадження покращеної ідеології функціонування виконавчої влади;  

4) створення нових принципів місцевого самоврядування; 5) введення 

досконалого адміністративно-територіального устрою.  

Адміністративна реформа містить три етапи. На першому етапі 

створюється концепція адміністративної реформи, вирішуються невід-

кладні термінові питання існуючої системи державного управління. На 

другому етапі запроваджуються організаційно-правові засади реформу-

вання ключових елементів системи державного управління. На третьому 

етапі поглиблюються трансформаційні процеси, формуються нові інсти-

тути, організаційні структури та інструменти державного управління. 

На всіх етапах реформи вживаються заходи щодо її законодавчого, 

кадрового, наукового та інформаційного забезпечення, зміцнення та 

оновлення нових фінансово-економічних основ державного      управлін-

ня [1]. 

Отже, для стабілізації політичної ситуації в країні та виходу з кризо-

вого становища у взаємодії гілок влади слід усвідомити, що впроваджен-

ня адміністративної реформи є не разовий акт, а складний та поступовий 

процес, що повинен супроводжуватися застосуванням правового, адміні-

стративно-управлінського, муніципально-самоврядного, матеріально-

фінансового, інформаційно-комунікативного, громадянського та мораль-

ного аспектів та мати на меті створення ефективної та відповідальної 

перед суспільством влади [2, c. 27]. 
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Метою даної роботи є висвітлення питання розвитку електронного 

урядування в Україні та його основних частин. 

Орієнтація України на створення інформаційного суспільства та ін-

теграцію в Європейський Союз вимагає дотримання нових вимог ЄС до 

сфери інформаційної політики та інформаційної безпеки. Для входження 

України у світовий інформаційний простір на рівноправній основі, необ-

хідно зміцнювати прямі й зворотні зв‘язки між владними структурами і 

суспільством, вирішити чимало проблем для забезпечення ефективного 

розвитку національної інформаційної інфраструктури, створення інфор-

маційно-аналітичних систем органів державної влади, прискорення про-

цесів модернізації матеріально-технічної бази, надійного захисту інфор-

маційних ресурсів, впровадження електронного урядування. 

Під поняттям «електронний уряд»(далі – е-уряд) мається на увазі 

використання інформаційних технологій, в особливості інтернет-ресурсів, 

для того, щоб доводити необхідну урядову інформацію та у деяких випа-

дках доносити адміністративні послуги до громадян, бізнес-структур і 

державних органів. Е-уряд, у країнах в яких він вже існує на протязі пев-

ного часу, дозволяє громадянам взаємодіяти з державою й користувати-

ся державними послугами 24 години на добу, сім днів на тиждень. Деякі 
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дослідники ініціатив в області е-уряду вважають, що надання державних 

послуг може стати зручніше, надійніше й дешевше. Наприклад, «Гартнер 

груп» (GartnerGroup) розуміє під е-урядом безперервну оптимізацію про-

цесу надання послуг, політичної участі громадян і керування шляхом 

зміни внутрішніх і зовнішніх відносин за допомогою технічних засобів, ін-

тернету та сучасних ЗМІ [1]. 

Аналізуючи проблеми і перешкоди впровадження е-уряду в світі та 

в Україні науковці зазначають, що питання е-уряду в наш час набувають 

все більше уваги. Це зумовлено, з одного боку, всебічними процесами 

формування інформаційного суспільства, вимогами сучасного суспільно-

го розвитку, з іншого – прагнення більшості держав світу стати найбільш 

конкурентоспроможними в мінливих умовах економіки заснованої на 

знаннях. Збільшується кількість прихильників ідеї, що розвиток е-уряду 

може бути зручною, короткостроковою заміною адміністративної рефор-

ми, переходом до інформаційного суспільства або до суспільства знань. 

Україна, зокрема, зацікавлена і в тому, щоб у європейській спільноті пос-

тавилися до неї як до рівноправного потенційного члена, який має всі 

належні передумови до вступу в Європейський Союз. Однією з таких пе-

редумов і має стати впровадження системи е-уряду [2, с. 183]. 

Впровадження е-уряду – це складний багатопрофільний процес, що 

потребує неабияких зусиль. Враховуючи високу вартість реалізації наці-

ональних проектів, важливо правильно визначити стратегію розвитку е-

уряду [3]. 

У різних країнах рівень розвитку е-уряду різний. Про те, які країни 

знаходяться в авангарді, а які тільки надають своїм громадянам менш 

комфортні сервіси, дається відповідь в масштабному дослідженні «UN E-

GovernmentSurvey 2016» [4], проведеному фахівцями ООН. 

Головним показником готовності е-уряду в тій або іншій державі є 

EgovernmentReadinessIndex. 
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EgovernmentReadinessIndex –це комплексний індекс, що базується 

на наступних трьох компонентах: 

– індекс телекомунікаційної інфраструктури 

(TelecommunicationInfrastructureIndex), що оцінює міру оснащеності гро-

мадян засобами ІКТ; 

– індекс людського «капіталу» (HumanCapitalIndex), іншими слова-

ми рівень освіти у громадян та їх готовність користуватися інформацій-

ними послугами; 

– індекс веб-послуг (WebmeasureIndex), що визначає рівень розви-

неності веб-послуг з боку е-уряду. Індекс використання веб-послуг ви-

значається за наступними п‘ятьма категоріями (стадіями), виходячи з по-

вноти надання сервісів через веб-інтерфейс: 

I стадія. Початкова присутність (Emergingpresence).На цій стадії в 

веб-просторі повинна бути доступна базова інформація про уряд. Це 

може бути офіційний веб-сайт, де присутні посилання на міністерства й 

державні департаменти (охорони здоров‘я, соцзабезпечення, праці, фі-

нансів і т.п.), посилання на регіональні уряди, а також доступні деякі ар-

хівні документи, переважно в статичному виді. 

II стадія. Поліпшена присутність (Enhancedpresence). На даній 

стадії через веб-інтерфейс доступні не тільки архівні, але й поточні опе-

ративні дані про нормативні акти, розпорядження, постанови, звіти, но-

вини, завантажені бази даних і т.п., при цьому є карта сайту й пошукові 

механізми. Наводиться набір документів, що розкриває політику держави 

на перспективу (в області розвитку інформатизації, соцзабезпечення, 

охорони здоров‘я і т.п.). На даній стадії інформація як і раніше доступна 

в одному напрямку – від е-уряду до громадян. 

III стадія. Інтерактивна присутність (Interactivepresence). На цій 

стадії он-лайнові сервіси набувають інтерактивності. З‘являються мож-

ливості завантажувати форми для сплати податків або відновлення лі-



 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ -  2018 

Х МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

  
 

58 

цензій, запитувати аудіо- і відеоінформацію за тим чи іншим виступом і 

обговоренням, брати участь в онлайнових дискусіях у реальному часі. До 

держслужбовців можна звернутися по електронній пошті, факсу і теле-

фону. Сайт регулярно оновлюється, користувачам видається оперативна 

інформація. 

IV стадія. Транзакційна присутність (Transactionalpresence). На 

даній стадії реалізована двостороння взаємодія між громадянами і дер-

жавою. З‘являється можливість сплати податків, подачі заявок на надан-

ня ID-Карт, свідоцтв про народження і паспорти, відновлення ліцензій. 

На цій стадії громадяни одержують можливість сплачувати штрафи за 

порушення правил дорожнього руху і поштові перекази. Вони можуть 

брати участь у торгах, використовуючи захищені канали зв‘язку.  

V стадія. З’єднана присутність (Connectedpresence). Для цієї стадії 

характерна інтеграція взаємодії на рівнях G2G, G2C і C2G. Уряд сприяє 

залученню громадян до процесу прийняття рішень і двосторонньому від-

критому діалогу на базі інтерактивних сервісів, таких як заповнення веб-

анкет, онлайнових обговорень і т.п. Це найскладніший рівень мережних 

ініціатив електронного уряду, який в свою чергу поділяється 

на:горизонтальні підключення (серед урядових закладів); вертикальні 

підключення (агентства центральних і місцевихорганів вла-

ди);підключення інфраструктури (проблеми функціональної сумісності); 

підключення між урядами й громадянами; підключення серед депозита-

ріїв спірного майна (уряд, приватний сектор, академічні установи, неуря-

дові організації й громадянське суспільство)[5]. 

Взагалі у «UN E-GovernmentSurvey 2016», використовуючи модель 

оцінки цифрових послуг, оцінюється 193 країни-члени ООН згідно з інде-

ксом готовності до е-уряду. Але рейтинг 2016 р. особливий. Вперше з тих 

пір, як цей огляд був проведений в 2003 році – з‘явилися нові лідери. У 

«UN E-GovernmentSurvey 2016» Великобританія посіла першу сходин-
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ку(0.9193), Австралія (0.9143) та Південна Корея зайняли друге і третє 

місця випередивши (0.8915) при цьому Сінгапур (0.8828). Україна ж під-

нялася в рейтингу присутності уряду у веб-просторі в 2016 р. в порівнян-

ні з рейтингом 2014 р. на 25 сходинок і тепер за цим показником займає 

62 місце в світі. 

З цього можна зробити висновок, що Україна зробила суттєвий крок 

у напрямку впровадженні електронного урядування і це дійсно є позити-

вним зрушенням для нашої країни на шляху до впровадження е-уряду. 

Для подальшого просування України в цьому напрямку треба, безпереч-

но, використовувати досвід найбільш розвинених країн світу у впрова-

дженні електронних управлінських послуг та механізмів електронної вза-

ємодії органів влади з громадянами. 
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ЩОДО ПИТАННЯ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 

Автор: Жиган А.О., студентка III курсу спеціальності «Право», Націо-

нальний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. 

Миколаїв.  

 

Після подій 2014 року Україна обрала новий стратегічний курс для 

розвитку держави, а саме проведення децентралізації в країні. Згідно ін-

формаційних джерел децентралізація є одним із головних державних 

пріоритетів, а відповідно до даних Реанімаційного пакета реформ, яке 

було проведено Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва в 

лютому 2017 р., реформа децентралізації влади увійшла до п‘яти най-

більш успішних реформ в Україні.  

Як відомо децентралізація – це передача повноважень, ресурсів і 

компетенцій вирішувати основні питання життя на найбільш наближено-

му до людини рівні, де це можна зробити найбільш ефективно. Так базо-

вим для децентралізації є рівень громад, які повинні виконувати набір 

найважливіших для громадян повноважень: дошкільна й базова середня 

освіта, культура, первинна медицина, охорона правопорядку, комунальні 

питання, місцева інфраструктура, соціальна допомога тощо [1, с.33]. Так 

процес децентралізації в Україні розпочався зі змін у законодавчій сфері, 

а саме з прийняття Концепції реформи місцевого самоврядування та те-

риторіальної організації влади; Закону України «Про співробітництво те-

риторіальних громад»; Закону України «Про добровільне об‘єднання те-

риторіальних громад» та були внесені певні зміни до Податкового та Бю-

джетного кодексу – щодо фінансової децентралізації. Також, з метою  

http://kbuapa.com.ua/serenok/wp-content/uploads/2011/12/serenok_tezy_2009_02-1.pdf
http://kbuapa.com.ua/serenok/wp-content/uploads/2011/12/serenok_tezy_2009_02-1.pdf
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інформаційно-комунікаційного супроводу реформи місцевого самовряду-

вання та децентралізації влади в Україні створено офіційний сайт, який 

відображає поточний і перспективний стан процесу реформування. Тре-

ба зазначити, що на відміну від багатьох інших офіційних порталів дер-

жавних програм та інституцій сайт децентралізації містить ґрунтовну ін-

формацію про мету реформи, зрозумілу інструкцію з п‘яти необхідних 

кроків для проведення реформи, широкий спектр ключових матеріалів, 

що дають змогу усім бажаючим простежити зміни і долучитися до цієї 

важливої реформи влади в Україні[2]. 

Головною стратегічною метою, яка була поставлена перед даною 

реформою – це створення комфортного та безпечного середовища для 

життя людини в Україні, яке може бути досягнута шляхом побудови ефе-

ктивної системи влади на всіх рівнях (громада – район – область), пере-

дачею максимально можливої кількості повноважень на найближчий до 

громадянина рівень – громадам. А також – створення умов для динаміч-

ного розвитку регіонів і надання якісних та доступних суспільних послуг 

громадянам. Так, згідно цієї реформи громади отримали фінанси, повно-

важення – значний інструментарій і можливості для забезпечення повно-

цінного місцевого розвитку. Так, на сьогоднішній момент уже створено 

665 ОТГ, що об‘єднали 3 118 громад (27,8% від загальної кількості міс-

цевих рад станом на 01.01.2015 р.) та 5,7 млн осіб (13,4% загальної кіль-

кості населення України)[3]. 

Отже, ми можемо зробити висновок, що реформа децентралізації – 

це поштовх до повноцінного розвитку громад, можливість поліпшити 

життя у кожному населеному пункті та у країні в цілому. Також, ми по-

винні усвідомлювати те, що процес об‘єднання територіальних громад 

створив передумови для трансформації територіального устрою. Наслід-

ком є те, що на районному рівні одночасно функціонують райдержадміні-

страція, райрада, виконавчі органи об'єднаних територіальних громад із 
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визначеними законом повноваженнями, переважно дубльованими. Дана 

обставина потребує зміни системи органів влади на районному рівні, пе-

рерозподілу та розмежування повноважень і ресурсів, що потребує по-

дальшої децентралізації повноважень та системного ресурсного забез-

печення їх виконання. 
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Становлення інформаційного суспільства зумовлює виникнення та 

розвиток численних загроз як внутрішнього, так і зовнішнього характеру 

для суспільства, держави та особи. Напрацювання ефективних засобів 
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протидії цим загрозам є однією із нагальних потреб як для України, так і 

для всієї світової спільноти. 

Особливої уваги потребує вирішення проблеми правового забезпе-

чення захисту різних категорій населення від впливу інформації, яка несе 

загрозу їх морально-психічному здоров‘ю. Так, Абакумов В. М. робить 

висновок про необхідність прийняття Закону України «Про захист дітей 

від інформації, що завдає шкоди їх здоров‘ю та розвитку» [1, с. 14]. Ав-

тором запропоновано створити об‘єднану захищену телекомунікаційну 

систему органів державної влади, основним призначенням яких буде ро-

зробка та реалізація організаційно-правових заходів, спрямованих на 

протидію комп‘ютерній злочинності й комплексне вирішення проблеми 

захисту інформації.  

З урахуванням євроінтеграційних прагнень України є потреба роз-

робити спільний з країнами Європейського Союзу та Україною спеціаль-

ний нормативно-правовий акт, нормами якого б було встановлено межі 

відповідальності конкретних суб‘єктів за використання інформаційної 

зброї та розв‘язання інформаційної війни, передбачено форми та методи 

впливу. 

Враховуючи найвищий ступінь небезпеки, що несуть своєю діяльні-

стю суб‘єкти інформаційних війн усім державам (у вигляді їх органів дер-

жавної влади), міжнародним організаціям необхідно виробити відповідну 

нормативно-правову базу з урахуванням усіх можливостей сучасних ін-

формаційно-телекомунікаційних технологій; звернути першочергову ува-

гу на вироблення та розвиток інформаційно-телекомунікаційних техноло-

гій у сфері державного управління, підвищення здатності органів держа-

вної влади і місцевого самоврядування до використання ефективних те-

хнологій управління та організацію конструктивної взаємодії з громадсь-

кістю; звернути увагу на недостатній рівень підготовки кадрів в галузі 
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створення та використання інформаційно-телекомунікаційних технологій 

та розробити низку заходів щодо підвищення зазначеного рівня. 

Звичайно, основними напрямками на яких Україна акцентує свою 

увагу у сфері протидії інформаційно-психологічним війнам пов‘язані з 

Росією. 

Факт агресії Росії проти України зумовив сплеск уваги наукової спі-

льноти до цієї проблеми. Результати цих досліджень відображень у мо-

нографічних виданнях, підручниках, посібниках, наукових статтях, тезах 

виступу на конференціях, круглих столах. Серед наукових видань, які мі-

стять інформацію щодо цього питання виокремлюємо праці Горбаня Ю. 

О. [2], Лазоренко О. А. [3], Шевчука П. [4], Гуза А.М. [5], Почепцова Г. [6] 

тощо.  

Також розробляються ідеї щодо асиметричної війни проти України. 

Зокрема, Панченко В.М. у своїй роботі відзначає основні вектори такої 

війни проти України [7]. 

З метою суттєвого покращення стану вітчизняної інформаційної по-

літики та національної безпеки загалом, зменшення інформаційно-

психологічних впливів Російської Федерації та захисту інформаційного 

поля держави, на думку Шевчука П. необхідно [4]: 1) створити плацдарм 

для якісної зміни внутрішньої та зовнішньої інформаційної політики, роз-

робивши коротко- та середньострокову стратегію на основі доповненої 

законодавчої та нормативно-правової бази, гармонізованої з нормами 

міжнародного права; 2) взяти під контроль захист національної інформа-

ційної сфери, водночас знаходити шляхи просування українського інфо-

рмаційного продукту на територію Росії, шляхом використання сучасних 

високих технологій та розширення кола наших симпатиків; 3) працювати 

на зростання іміджу України та її конкурентноспроможності на міжнарод-

ній арені шляхом підвищення та покращення її бренду; 4) усіма засобами 

проривати інформаційну блокаду РФ та обмежити російський інформа-
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ційний вплив на Півдні та Сході України; 5) посилити контроль над ЗМІ 

інших країн, які функціонують та акредитовані в Україні; 6) провести люс-

траційну політику серед власників українських медіа-ресурсів, зменшити 

вплив олігархів на ЗМІ; 7) контролювати частотний ресурс біля власних 

кордонів, не допускати інформаційної контрабанди; 8) суттєво покращити 

якість та збільшити кількість українського видавничого продукту, сприяти 

створенню гідних та цікавих телепрограм, розвитку вітчизняного кінема-

тографу; 9) налагодити дієву роботу з проукраїнськими Інтернет-

спільнотами, на основі яких створювати відповідні ―троль‖-угруповання 

на певним чином акцентувати їхню діяльність, створити блокаду Інтер-

нет-ресурсів, які несуть загрозу інформаційній безпеці держави; 10) удо-

сконалити рівень підготовки фахівців із інформаційної безпеки та проти-

дії засобам психологічного впливу. 

Це безумовно далеко не повний перелік заходів, які необхідно 

впроваджувати для покращення стану інформаційної захищеності суспі-

льства, держави та особи. 

Підсумовуючи, можна стверджувати, що виконання цих та інших 

заходів дасть змогу зменшити конфронтацію між традиційними і новими 

центрами протистояння, унеможливить подальше маніпулювання суспі-

льною свідомістю для досягнення широкомасштабної інформаційної екс-

пансії, сприятиме захисту інформаційного поля та інформаційній безпеці 

Української держави. 
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У правовій державі важливого значення набуває проблема консти-

туційного закріплення основ взаємовідносин особи і держави, пріоритету 

громадянського суспільства, визначення прав людини та їх гарантовано-

сті. Під правами людини розуміються права індивіда як члена суспільст-

http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnik13/fail/Shevchuk.pdf
http://ippi.org.ua/sites/default/files/14pvmupm.pdf
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ва; права особи, які включають всю сукупність прав особи незалежно від 

її громадянства. 

Права людини відбивають суть суспільного та політичного ладу, 

соціальне становище всіх верств і груп населення. Наявність і реальність 

здійснення прав і свобод особи є важливим критерієм оцінки діяльності 

будь-якої держави і свідчить про її демократичний характер. 

У всіх сферах суспільного життя особа є суб‘єктом відповідних 

прав, свобод і обов‘язків, які визначають її суспільне становище, тобто 

показують, яке місце посідає людина у виробництві й розподілі суспіль-

них благ, в управлінні державними і суспільними справами, у системі су-

спільних відносин загалом. 

Сукупність найважливіших прав, свобод і обов‘язків особи, які з 

огляду на їх значення потребують правового регулювання і відповідного 

захисту з боку держави, називають правовим статусом особи. Отже, 

правовий статус особи — це сукупність законодавчо закріплених прав, 

свобод і обов‘язків громадянина, які визначають фактичне становище 

людини в суспільстві та державі. Центральне місце в правовому статусі 

особи належить основам правового становища громадянина, оскільки 

вони закріплені в Конституції України і визначають найважливіші права, 

свободи й обов‘язки, які випливають з приналежності до громадянства 

України. 

Мета статті – розкриття поняття конституційно-правового статусу 

громадян в Україні. Для досягнення поставленої мети на мою думку, слід 

розкрити наступні питання, що розкривають зміст правового статусу гро-

мадян: систему основних прав, свобод та обов‘язків громадян, та консти-

туційні гарантії цих прав. 

У системі цінностей демократичного суспільства на першому місці 

стоїть людина. В сучасних умовах у зв‘язку із здійсненням кардинальних 
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демократичних перетворень, утвердження соціальної, правової держави 

проблема особи набуває особливо важливого значення. 

Ускладняються взаємозв‘язки суспільства й особи, громадянина і 

держави, індивіда і колективу, більш взаємозалежними стають їхні інте-

реси й проблеми, підвищується їхня взаємна відповідальність. Усі ці 

явища та процеси потребують глибокого осмислення, узагальнення і ві-

дображення в законодавстві. При цьому особливо важливе місце посідає 

проблема конституційних прав та свобод людини і громадянина. 

У звичаєвому праві різних країн проблема правового статусу люди-

ни і громадянина вирішується не однаково. Можна виділити такі чотири 

підходи, що визначають вирішення цієї проблеми. 

Зокрема ліберальна концепція виходить з того, що кожна людина 

від моменту народження природою наділена невід‘ємними правами. Об-

меження прав людини і громадянина, можливе лише у випадках 

пов‘язаних із забезпеченням суспільного ладу, правопорядку, прав і сво-

бод громадян, запобіганням насильства та ін.У дусі цієї моделі конститу-

ційні обов‘язки громадян визначаються в обмеженому вигляді, а то і вза-

галі не згадуються в конституції. 

Колективістський підхід до вирішення проблеми прав людини надає 

пріоритет не особистості, суспільству (колективу, класу, певним 

об‘єднанням). При цьому підході головними є соціально-економічні права 

громадян (людини) і права трудящих, у таких конституціях приводиться 

широкий перелік обов‘язків. Прикладом такого підходу є Конституція 

УРСР 1978 року. 

Третій підхід до правового статусу особи пов‘язаний з класичним 

мусульманським правом. Тут статус особи визначається нормами сере-

дньовічного шаріату. Так вселенський суверенітет належить лише Алла-

ху: людина не має права розпоряджатися собою на свій розсуд, її дії ма-

ють бути підпорядковані вказівкам Аллаха. Акцент переноситься не на 
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права, а на обов‘язки перед Аллахом, перед спільнотою правомірних му-

сульман [1]. 

Особливий підхід до правового статусу особи склався у звичаєвому 

праві деяких країн Тропічної Африки, Океанії, Латинської Америки. В цих 

країнах людина розглядається як невід‘ємна клітина племені, її права не 

можуть реалізовуватися окремо від племені. 

Таким чином, природно-правові теорії розглядають людину як істо-

ту, яка має певні права невід‘ємні від її буття, що випливають з розуму, 

або божественної волі, або з природи людини [2]. 

Конституція України, при висвітленні конституційно-правового ста-

тусу особи й громадянина спирається на ліберальну концепцію прав лю-

дини. Так у Конституції України із 48 статей ІІ Розділу, що присвячені 

правам людини і громадянина, 37 стосуються особистих прав та свобод. 

І тільки 4 статті закріплюють обов‘язки громадян [3]. 

Розробники Основного Закону нашої країни виходили з того, що 

особа не може існувати як повноправний член суспільства без належних 

їй прав та свобод. Людину не можна позбавити її природних прав - це 

принижує її природу. Невід‘ємні права людини - відправний пункт в об-

ґрунтуванні свободи та рівноправності, непорушності власності, поділу 

влади та інших цінностей цивілізації. 

Таким чином, правове становище громадянина в повному обсязі - 

це сукупність прав, свобод і обов‘язків, якими він наділяється як суб‘єкт 

правовідносин. Кожна із галузей права закріплює деяку частину прав і 

свобод у певній сфері суспільних відносин: трудових, сімейних, фінансо-

вих тощо. Конституційне право закріплює основи правового статусу осо-

би; в цілому ж права і свободи людини не є вичерпними. 

Конституційно-правовий статус громадянина - поняття, яке відо-

бражає тільки те, що властиве усім і кожному члену суспільства, і ―зали-

шає‖ за своїми рамками все приватне, індивідуальне, яке стосується кон-
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кретних осіб або груп осіб. Тому в конституційний статус громадянина 

входять лише загальні для всіх суб‘єктивні права та обов‘язки, які постій-

но у суб‘єктів виникають і припиняються залежно від виконання ними тих 

чи інших професійних функцій, громадського становища, характеру пра-

вовідносин, в які вони вступають, інших обставин [4]. 

Конституційний статус громадянина - єдиний, неподільний і однако-

вий для всіх. До поняття правового статусу входять такі основні елемен-

ти (вони складають його зміст і структуру): громадянство; загальна пра-

воздатність; принципи правового статусу; конституційні права, свободи й 

обов‘язки громадян; гарантії прав і свобод; відповідні правові норми. 

Зазначені елементи об‘єднує те, що утворюючі їх норми регулюють 

зв‘язки та відносини між державою в цілому і її громадянами. Однак кож-

ний елемент виконує власну роль в оформленні статусу громадян в сус-

пільстві та державі. Головним елементом правового статусу є основні 

права та обов‘язки людини, які безпосередньо визначають її становище 

в суспільстві, міру юридичної свободи і відповідальності. Вони створю-

ють необхідні умови для всебічного розвитку особи, задоволенню її інте-

ресів та потреб. Усі інші елементи правового статусу громадян мають 

допоміжний характер, - працюють на цю мету. 

Місце особи в суспільстві, а громадянина у державі визначається 

реальністю наданих їм прав та обов'язків. Характеристика співвідношен-

ня правового статусу особи та правового статусу громадянина визначає 

особливості становища людини у державно-організованому середовищі. 

Зазначимо, що категорії «правовий статус особи» та «правовий статус 

громадянина» мають самостійний характер, а їх взаємодія засновується, 

по-перше, на нерозривності суспільства і держави і, по-друге, на наявно-

сті спільних та особливих ознак наведених юридичних понять. 
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Спільні риси підкреслюють похідний характер цих категорій та їх 

залежність від рівня організованості систем, що їх гарантують. Як право-

вий статус особи, так і правовий статус громадянина: 

1) характеризують правове положення єдиного суб'єкта — людини; 

2) вони мають єдиний зміст; 

3) певним чином встановлюються та закріплюються; 

4) засновуються на гуманістичних принципах та загальнолюдських 

цінностях; 

5) відображають рівень розвитку суспільства та держави і визнача-

ють його; 

6) гарантуються системою засобів; 

7) мають спільну мету — упорядкування відносин між людьми та 

взаємодії індивіда і соціальної системи (нації, народу, суспільства, дер-

жави); 

8) мають визначену структуру, що характеризується певною взає-

модією компонентів. 

Основне право громадянина - це встановлена державою та закріп-

лена в Конституції можливість, яка дозволяє кожному обирати вид i міру 

певної поведінки, використовувати надані йому блага, як в особистих, так 

i в суспільних інтересах. 

В Конституції та законах України вживається вислів "права та сво-

боди людини", "права та свободи громадянина". Більшість авторів, які 

досліджували це питання, схиляються до думки, що принципових відмін-

ностей між цими поняттями немає. Можна порівняти, наприклад, свободу 

наукової, технічної творчості та право на творчість, право на вибір про-

фесії i свободу вибору професії. Ці та інші приклади свідчать, що одну i 

ту ж правову можливість розглядають як право, i як свободу. Історично 

склалося так, що деякі права іменують свободами: свобода думки i сло-
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ва, свобода світогляду та віросповідання, свобода мітингів, походів i де-

монстрацій [3]. 

Громадянські (особисті) права і свободи людини - це ті права, які 

мають забезпечити особисті потреби людини, її особисте життя. 

До громадянських належать право на життя, недоторканність осо-

би, її житла, таємниця листування, телефонно-телеграфні переговори, 

право на повагу гідності людини, свободу віросповідання і світогляду, на 

вільне пересування, вибір місця проживання і заняття. 

Політичні права-можливості (свободи) громадянина активно брати 

участь в управлінні державою та у громадському житті, впливати на дія-

льність різних державних органів, а також громадських організацій полі-

тичної спрямованості. Це – право обирати і бути обраним до представ-

ницьких органів державної влади і місцевого самоврядування, право 

створювати громадські об'єднання і брати участь у їх діяльності, свобода 

демонстрацій і зборів, право на інформацію, свобода слова, думок, у то-

му числі свобода преси, радіо, телебачення та ін. 

Економічні права та свободи – це можливості людини і громадяни-

на у сфері виробництва, розподілу, обміну і використання матеріальних 

благ. Вони мають надзвичайне значення в житті людини. Адже саме во-

ни повинні гарантувати економічну свободу людини, її розвиток як віль-

ної, забезпеченої у своїх життєвих потребах особистості. 

Соціальні права громадян – це можливості людини і громадянина із 

забезпечення належних соціальних умов життя. Цим і пояснюється їх 

призначення. До системи соціальних прав Конституція України відносить 

право на соціальний захист, право на житло, право на достатній життє-

вий рівень для себе і своєї сім‘ї, право на охорону здоров‘я, право на 

охорону здоров‘я, медичну допомогу та медичне страхування [5]. 

В реаліях побудови демократичного суспільства принцип верховен-

ства права передбачає гарантії забезпечення прав і свобод громадян 
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України. На підтвердження цього принципу існують гарантії організацій-

но-правового характеру, які спеціально спрямовані на охорону Конститу-

ції, законів нашої держави та забезпечення реальності використання 

громадянами своїх прав, свобод і виконання ними обов‘язків. 

Гарантії прав і свобод громадян – суттєвий елемент конституційно-

правового статусу особи. Зміст гарантій базується на основних конститу-

ційних принципах: верховенстві права, законності, гуманізмі, справедли-

вості, рівноправності та інших. Система юридичних гарантій прав і сво-

бод громадянина характеризується сукупністю взаємопов‘язаних і взає-

модіючих нормативно-правових та інституційно-організаційних засобів їх 

забезпечення. До гарантій також відносять розвиток суспільно-політичної 

активності громадян, формування в останніх свідомого ставлення до ви-

користання прав і свобод, виконання обов‘язків; підвищення рівня їхньої 

правової культури; активізацію діяльності об‘єднань громадян, які спри-

яють захисту прав, свобод та законних інтересів. 

Нормативно-правові гарантії забезпечення прав і свобод громадя-

нина – це передбачені нормами матеріального і процесуального права 

юридичні засоби забезпечення реалізації, охорони й захисту прав та 

свобод. За характером правових норм вони поділяються на матеріальні 

й процесуальні; за сферою дії – на міжнародні і внутрішні; за джерелом 

закріплення – на конституційні й галузеві. Окремим нормативно-

правовим засобом забезпечення прав, свобод та законних інтересів осо-

би виступає юридична відповідальність. 

Інституційно-організаційні гарантії забезпечення прав і свобод гро-

мадян – це передбачені в нормативно-правових актах суспільно-

політичні інституції, на які покладаються відповідні функції та повнова-

ження щодо організації й здійснення юридичного забезпечення реаліза-

ції, охорони і захисту прав та свобод громадянина. За суб‘єктами здійс-

нення забезпечувальної діяльності вони можуть поділятися на державні 
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й громадські. Гарантії можна розглядати і як своєрідну групу прав грома-

дян, які сприяють реалізації та охороні й захисту їхніх прав, свобод і ви-

конанню ними обов‘язків. 

У сучасному світі проблема захисту прав людини вийшла за межі 

кожної окремої держави, набула міжнародного значення. Це викликало 

гостру потребу в створенні універсальних міжнародно-правових станда-

ртів, які б визначали ту верхню планку, нижче якої держава в реалізації 

прав та свобод громадян не повинна опускатися. Це є яскравим свідчен-

ням того, що права людини перестали бути об‘єктом внутрішньої компе-

тенції кожної окремої держави, а стали справою міжнародного співтова-

риства. 

Конституція України закріпила принцип відповідальності держави 

перед людиною за свою діяльність, який проявляється передусім у кон-

ституційному визначенні обов‘язків держави.Така відповідальність не 

зводиться лише до політичної чи моральної відповідальності публічної 

влади перед суспільством, а має певні ознаки застосування заходів пуб-

лічно-правового характеру до держави та її органів за невиконання чи 

неналежне виконання своїх обов‘язків. 

Висновки. Правове становище громадянина в повному обсязі - це 

сукупність прав, свобод і обов‘язків, якими він наділяється як суб‘єкт 

правовідносин. Кожна із галузей права закріплює деяку частину прав і 

свобод у певній сфері суспільних відносин: трудових, сімейних, фінансо-

вих тощо. Конституційне право закріплює основи правового статусу осо-

би; в цілому ж права і свободи людини не є вичерпними. 

Конституційно-правовий статус громадянина - поняття, яке відо-

бражає тільки те, що властиве усім і кожному члену суспільства, і «за-

лишає» за своїми рамками все приватне, індивідуальне, яке стосується 

конкретних осіб або груп осіб. Тому в конституційний статус громадянина 

входять лише загальні для всіх суб‘єктивні права та обов‘язки, які постій-
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но у суб‘єктів виникають і припиняються залежно від виконання ними тих 

чи інших професійних функцій, громадського становища, характеру пра-

вовідносин, в які вони вступають, інших обставин. 

Конституційний статус громадянина - єдиний, неподільний і однако-

вий для всіх. 

Основними принципами конституційно-правового інституту прав і 

свобод людини є закріплення в національному законодавстві прав і сво-

бод, встановлених нормами міжнародного права. Україна як повноправ-

ний член світової співдружності, визнає і гарантує права і свободи особи, 

притаманні цивілізованому суспільству. Під правовими принципами, що 

визначають конституційно-правовий статус особи розуміють загальні, 

основоположні начала, за допомогою яких у Конституції визначаються 

основні права, свободи і обов‘язки людини й громадянина, а також гара-

нтії їх здійснення, тобто можливість мати, володіти, користуватися і роз-

поряджатися економічними, політичними, культурними та іншими соціа-

льними цінностями, благами, користуватися свободою дій і поведінки в 

межах конституції та інших законів.  

Теоретичний аналіз конституційно-правового статусу громадян в 

Україні дозволить, більш чітко передбачити у законодавстві механізми їх 

реалізації. Адже визнання і закріплення в законах кожного права людини 

(або групи однойменних прав) повинно одночасно супроводжуватись 

встановленням усіх елементів юридичного механізму їх забезпечення: 

юридичних процедур реалізації, юридичних засобів охорони і захисту. 
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Секція 3 Цивільне та сімейне право. Цивільний процес 

 

УДК 347.28 

ПРАВА ВЛАСНИКІВ ПРИВІЛЕЙОВАНИХ АКЦІЙ 
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Метою даної роботи є дослідження відмінностей у правах акціоне-

рів – власників привілейованих акцій та акціонерів – власників простих 

акцій. 

Акціонерне товариство розміщує акції двох типів – прості та приві-

лейовані. Привілейовані акції надають їх власникам (стосовно власників 

простих акцій) права на отримання частини прибутку акціонерного това-

риства у вигляді дивідендів та на отримання частини майна акціонерного 

товариства у разі його ліквідації, а також надають права на участь в 

управлінні акціонерним товариством у випадках, передбачених статутом 

і законом, який регулює питання створення, діяльності та припинення ак-

ціонерних товариств [1]. 

Проста акція надає його власнику класичну тріаду прав (на отри-

мання дивідендів, на отримання частки при ліквідації товариства і на 

управління акціонерним товариством), тобто вона «надає її володільцеві 

однаковий набір прав, який є тим мінімумом, яким може володіти кожен 

акціонер» [2, с. 27]. Щодо привілейованих акцій, то вони називаються та-

кими, оскільки надають своїм власникам ряд переваг (привілеїв) у порів-

нянні з власниками простих акцій. Їх поява пов‘язана з намаганням акці-
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онерних товариств отримати додаткові засоби до статутного капіталу, 

надаючи в той же час таким акціонерам мінімальну можливість особистої 

участі в управлінні товариством, оскільки випуск привілейованих акцій 

надає можливість залучати особи і не допускати сторонніх осіб до 

управління [3, с. 59]. 

Однією з проблем у цій сфері є визначення правового статусу вла-

сників – акціонерів привілейованих акцій, який найкраще розкривається 

через аналіз наданих їм законом прав та обов‘язків. 

Одним із преважних прав, яке надається власнику привілейованої 

акції є переважне право на отримання дивіденду. З аналізу норм чинного 

законодавство, можна стверджувати, що суть цього переважного права 

акціонерів-власників привілейованих акцій полягає в тому, що виплати 

дивідендів провадяться у розмірі, зазначеному в акції, незалежно від ро-

зміру одержаного товариством прибутку у відповідному році. У тому разі, 

коли відповідний прибуток є недостатнім (або взагалі відсутній), виплата 

дивідендів по привілейованих акціях провадиться за рахунок резервного 

фонду. Привілея в даному разі полягає в тому, що право власності на 

просту акцію ще не означає автоматичної виплати її власнику дивідендів 

за акцією, оскільки така виплата залежить від господарської діяльності 

товариства. Привілеї полягають і в тому, що «власники привілейованих 

акції отримують дивіденди в першу чергу, а власники простих акцій – 

лише після повної виплати дивідендів власникам привілейованих акцій» 

[4, с. 14] . 

Іншою привілею є перевага на отримання частини майна акціонер-

ного товариства у разі його ліквідації. Привілейовані акції на відміну від 

простих (які надають своїм власникам однаковий набір прав) мають на-

давати однакові права своїм власникам лише в межах одного типу. Якщо 

статутом акціонерного товариства передбачено можливість випуску при-

вілейованих акцій різних типів, то в ньому тоді має бути обов‘язково за-
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значено черговість отримання дивідендів і виплат з майна ліквідованого 

товариства для кожного такого типу [3, c. 60]. 

У вітчизняній судовій практиці застосування законодавства про 

право на участь у розподілі прибутку акціонерного товариства склався 

підхід згідно з яким, об‘єктом судового захисту є винятково право на ви-

плату дивідендів. Господарські суди вправі приймати рішення щодо ви-

плати учасникові частки прибутку (дивідендів) лише у разі невиплати го-

сподарським товариством дивідендів на підставі рішення загальних збо-

рів або їх виплати в меншому розмірі, ніж передбачено відповідним рі-

шенням. Якщо загальні збори прийняли рішення не розподіляти прибуток 

товариства, господарський суд не може підміняти вищий орган управлін-

ня товариства і втручатися у господарську діяльність товариства [5]. Ін-

шими словами, у судовій практиці розглядають винятково спори про стя-

гнення заборгованості за дивідендами [6]. У разі пропущення акціонер-

ним товариством строку для виплати дивідендів, акціонер має право 

звернутися до суду з вимогою про примусове виконання невиконаного 

обов‘язку. Прострочення виплати дивідендів надає акціонерові право 

вимагати від товариства їх сплати з урахуванням індексу інфляції за весь 

час прострочення, а також 3 % річних від простроченої суми [7]. Позиція, 

вироблена у судовій практиці, має підтримку і в науці права: «Дивіденд 

стає боргом товариства акціонеру лише після його оголошення» [8, c. 

194]. Спорів про захист права на отримання дивідендів у його повному 

обсязі (з урахуванням усіх елементів) суди не вирішують. Судовому за-

хисту підлягає лише одне суб‘єктивне право, що входить до складу пра-

ва на отримання дивідендів, а саме: право на їх виплату. 

Надання акціонеру переважних прав (на дивіденд і на ліквідаційну 

частку), в свою чергу , компенсується , обмеженням права брати участь в 

управлінні акціонерним товариством. Так, за загальним правилом приві-

лейовані акції не надають своїм власникам права брати участь у загаль-
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них зборах акціонерів. Але з цього правила є ряд винятків. Національний 

законодавець передбачає лише три випадки, а саме:  

- у випадку припинення товариства і то, лише, коли відбуваєть-

ся конвертація привілейованих акцій в привілейовані акції іншого класу, 

прості чи інші цінні папери; 

-  коли вносять зміни до статуту товариства, які певним чином 

обмежують права власників певного типу привілейованих акцій; 

- у випадку розміщення нового класу привілейованих акцій, 

власники яких мають певні переваги над вже розміщеними акціями при-

вілейованих акцій [3, c. 60]. 

При реалізації права на участь у загальних зборах акціонерів, слід 

мати на увазі те, що ці голоси враховуються на рівні з іншими голосами 

акціонерів (власниками простих акцій). Рішення з цих питань вважається 

прийнятим, якщо за нього проголосували ¾ акціонерів-власників  приві-

лейованих акцій, які брали участь у голосуванні [3, c. 60]. 

Отже, можемо зробити висновок, що привілейовані акції – це акції, 

які надають пільгові права на отримання частини прибутку акціонерного 

товариства у вигляді дивідендів, на отримання частини майна акціонер-

ного товариства у разі його ліквідації в першу чергу; при цьому права на 

участь в управлінні акціонерним товариством обмежені. Привілейовані 

акції дають право голосу лише у випадках, передбачених статутом і за-

коном, який регулює питання створення, діяльності та припинення акціо-

нерних товариств.  
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Умови та порядок відновлення платоспроможності суб‘єкта підпри-

ємницької діяльності – боржника або визнання його банкрутом та засто-

сування ліквідаційної процедури, повного або часткового задоволення 

вимог кредиторів встановлює Закон України «Про відновлення плато-

спроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі – Закон). 
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Цей Закон слід розглядати як законодавчий акт, що містить 

спеціальні норми, які мають пріоритет по відношенню до норм загальних 

щодо регулювання порядку провадження у справах про банкрутство, 

відновлення платоспроможності боржника, визнання його банкрутом та 

застосування ліквідаційної процедури, укладення мирової угоди між бор-

жником та кредиторами, задоволення вимог кредиторів тощо [6]. 

Банкрутство – це встановлений господарським судом факт неспро-

можності суб‘єкта підприємницької діяльності виконати свої грошові зо-

бов‘язання не інакше, як через застосування ліквідаційної процедури [14, 

с. 376]. 

Інститут банкрутства покликаний спрацьовувати тоді, коли норми 

інших інститутів цивільного права не можуть забезпечити вирішення 

сформованої проблеми – неплатоспроможності боржника, оскільки вони 

розраховані на приватний інтерес [6]. 

Cтаття 1 Закону встановлює що, неплатоспроможність – це не-

спроможність суб‘єкта підприємницької діяльності виконати після на-

стання встановленого строку їх сплати грошові зобов‘язання перед кре-

диторами, в тому числі по заробітній платі, а також виконати зо-

бов‘язання щодо сплати страхових внесків на загальнообов‘язкове дер-

жавне пенсійне страхування та інші види загальнообов‘язкового держав-

ного соціального страхування, податків і зборів (обов‘язкових платежів) 

не інакше як через відновлення платоспроможності [3]. 

Вчені визначають основні ознаки банкрутства – це застосування ін-

ституту за загальним правилом у сфері підприємницької діяльності (тоб-

то щодо суб‗єктів підприємницької діяльності, основною рисою яких є 

функціонування з метою отримання прибутку); встановлюється госпо-

дарським судом як юридичний факт, що породжує певні наслідки (тобто 

слід відрізняти від неплатоспроможності боржника як фактичного стану); 

зміст встановленого господарським судом факту банкрутства – неспро-
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можність суб‗єкта підприємницької діяльності повною мірою розрахува-

тися по своїх боргах (неплатоспроможність) в зв‗язку з перевищенням 

пасивів (суми боргових зобов‗язань боржника) над його активами (крите-

рій неоплатності, визначений ч. 4 ст. 205 ГК) [2]; неплатоспроможність 

боржника має бути стійкою і не піддаватися усуненню, попри здійсненим 

судовим заходам щодо відновлення платоспроможності суб‗єкта [4, с. 

376-377]. 

Провадження у справі про банкрутство порушується за наявності 

матеріально-правових і процесуально-правових умов.  

Матеріально-правовими умовами порушення провадження у справі 

про банкрутство є: стійка (понад три місяці) і значна (на суму не менш як 

триста мінімальних розмірів заробітної плати) неплатоспроможність.  

Процесуально-правовими умовами порушення провадження у 

справі про банкрутство є подання боржником або кредитором (кредито-

рами) до господарського суду (за місцезнаходженням боржника) заяви 

про порушення справи про банкрутство з комплектом передбачених за-

коном документів [5, c. 186]. 

Кредиторами у справі про банкрутство можуть бути будь-які юриди-

чні або фізичні особи, які мають у встановленому порядку підтверджені 

відповідними доказами грошові вимоги до боржника, вимоги щодо ви-

плати заробітної плати, а також щодо сплати податків і зборів 

(обов‘язкових платежів). 

З аналізу норм Закону випливає, що боржником може бути лише 

суб‘єкт підприємницької діяльності, тобто юридичні особи, які здійснюють 

підприємницьку діяльність, та фізичні особи - підприємці. 

Слід окрему увагу приділити одному із найважливіших учасників 

провадження у справі про банкрутство – арбітражному керуючому, яким 

є фізична особа, яка має ліцензію, видану в установленому законодав-

ством порядку, та діє на підставі ухвали господарського суду. 
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Арбітражний керуючий – це управляючий процедурою банкрутства, 

який разом із комітетом кредиторів приймає доленосні рішення стосовно 

боржника (банкрута) з метою відновлення його платоспроможності (про-

цедура санації) або задоволення якомога більше вимог кредиторів (про-

цедура ліквідації) [6]. 

З  18 січня 2013 року набрала чинності нова редакція Закону 

України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання 

його банкрутом». Розглянемо найважливіші новели нової редакції Закону 

України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання 

його банкрутом»: 

1. Згідно з новим Законом на засновників (учасників, акціонерів) 

боржника, керівника боржника або інших осіб у разі недостатності майна 

боржника може бути покладена субсидіарна відповідальність за зо-

бов‘язаннями боржника. 

2.  Скасовано процедуру банкрутства відсутнього боржника. 

3. Законом у новій редакції забороняється здійснення діяльності 

арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, лік-

відатора) без договору страхування ризиків його діяльності [8]. 

Однак слід зауважити, що зміни до ст. 7 Закону України "Про 

страхування" щодо порядку та умов страхування діяльності арбітражних 

керуючих внесені не були. 

4. Значно розширена компетенція суду шляхом встановлення 

підсудності господарського суду, який розглядає справу про банкрутство, 

усі справи у спорах за участю боржника (у тому числі трудові спори, спо-

ри за участю органів влади). 

Завдяки внесенню таких змін мала б прискоритися робота судів, 

зменшитись витрати, пов'язані з розглядом таких справ, а кредитори мо-

гли б повніше зберегати ліквідаційну (конкурсну) масу. 
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5. Розширено перелік підстав для оскарження угод (майнових 

дій), здійснених боржником до порушення справи про банкрутство. 

Слід зазначити, що віднесення вимог кредиторів за правочинами, 

які визнані недійсними, чи спростованими майновими діями до першої 

черги задоволення вимог кредиторів може призвести до зловживань. 

Адже відповідно до ч. 1 ст. 47 Закону в новій редакції у четверту чергу 

задовольняються вимоги кредиторів, не забезпечені заставою, у тому 

числі вимоги кредиторів, що виникли із зобов‘язань у процедурі розпо-

рядження майном боржника чи у процедурі санації боржника [8]. 

6. Оприлюднення відомостей у справі про банкрутство 

здійснюється на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду 

України в мережі  Інтернет. 

Слід зазначити, що такі оприлюднення стосуються порушення 

справи про банкрутство, введення процедури санації, ліквідації, понов-

лення провадження у справі про банкрутство у зв'язку з визнанням ми-

рової угоди недійсною або її розірванням. 

7. Замість погашення вимог кредиторів, які заявлені з пропуском 

місячного терміну, в новому Законі закладено механізм урахування ви-

мог «запізнілих» кредиторів: вимоги таких кредиторів не є конкурсними і 

погашаються в останню, шосту чергу. 

8. Законом закладено можливість передачі активів боржника в 

управління юридичній особі, визначеній господарським судом. 

9. Встановлено, що внесення змін до Реєстру вимог кредиторів, 

затвердженого господарським судом, здійснюється виключно за 

наслідками перегляду ухвали господарського суду в апеляційному та ка-

саційному порядку або за нововиявленими обставинами, а також у разі 

правонаступництва (ч. 2 ст. 25 Закону в новій редакції) [8]. 

10. У новому Законі визначено, які ухвали і постанови можуть бу-

ти оскаржені в апеляційному та касаційному порядку. 
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11. Законом введено додаткову умову для ініціювання спрощеної 

процедури банкрутства боржника, що ліквідується власником. 

Внесення зазначених змін мало б дозволити уникнути зловживання 

правом на звернення до суду з боку посадових осіб боржника. 

12. У Законі детально описано порядок проведення досудової са-

нації. 

13. Кредитори, вимоги яких визнані конкурсними, мають право 

перевіряти обґрунтованість вимог інших кредиторів [8]. 

14. Лише конкурсні кредитори мають право голосу на зборах кре-

диторів. 

15. У новому Законі розширені права забезпечених кредиторів, у 

тому числі кредиторів майнових поручителів. 

16. Законом передбачений механізм трансформації процедури 

ліквідації у процедуру санаціїю 

17. Законом передбачено новий спосіб відновлення платоспро-

можності боржника: продаж майна боржника шляхом заміщення активів. 

18. Закон доповнено двома розділами, у яких детально врегульо-

вано порядок продажу майна боржника на аукціоні та процедури 

банкрутства, пов‘язані з іноземною процедурою банкрутства. 

19. Законом змінено правовий статус арбітражного керуючого, який 

із суб‘єкта підприємницької діяльності перетворився на суб‘єкта незале-

жної професійної діяльності. Також удосконалено порядок призначення 

арбітражного керуючого залежно від процедури банкрутства [8]. 

Отже, Закон України ―Про відновлення платоспроможності боржни-

ка або визнання його банкрутом― посідає окреме місце в законодавстві 

України, оскільки має пріоритет перед іншими законами та містить як ма-

теріальні, так і процесуальні норми [6]. 

Проте, чимало норм у редакції Закону не стикаються одна з одною, 

у деяких статтях немає елементарної логіки. Водночас практика застосу-
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вання Закону України ―Про відновлення платоспроможності боржника 

або визнання його банкрутом― виявила певні недоліки Закону у частині 

створення належних умов для відновлення платоспроможності суб‘єктів 

господарювання, захисту майнових інтересів кредиторів, боржників та 

власників їх майна від ризиків, пов‘язаних з недобросовісним застосу-

ванням передбачених Законом процедур [5, 6]. 

Тож, ми можемо зробити висновок, що законодавство України в пи-

танні щодо банкрутства зробило значний крок вперед, проте деякі аспек-

ти висвітлені  не достатньо чітко та злагоджено, тож потребують удоско-

налення. 
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ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВА  

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

Автор: Жиган А., студентка II курсу спеціальності 081 «Право», Наці-

ональний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. 

Миколаїв. 

 

Розвиток суспільства впливає на усі сфери життєдіяльності людст-

ва. Велика наукова революція, яка відбувається в світі зумовлена розви-

тком інноваційного процесу. Ще з давніх часів удосконалювалися знаря-

ддя праці, що було обумовлено розвитком людини та сприяло покра-

щенню знарядь праці. 

Згідно Закону України «Про інноваційну діяльність» інновація – це 

новостворена (застосовна) і вдосконалена конкурентоздатна технологія, 

продукція або послуга, а також організаційно-технічне рішення виробни-

чого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно 

поліпшує структуру та якість виробництва і соціальної сфери [1]. Ми мо-

жемо зробити висновок, що інновація – це кінцевий результат науково-

технічного прогресу, який впроваджується у виробництво з метою його 

https://minjust.gov.ua/m/str_33286
http://www.justzp.gov.ua/ua/news/oglyad_novel_zakonu_ukraini_pro_vidnovlennya_platospromozhnosti_borzhnika_abo_viznannya_yogo_bankrutom/2417
http://www.justzp.gov.ua/ua/news/oglyad_novel_zakonu_ukraini_pro_vidnovlennya_platospromozhnosti_borzhnika_abo_viznannya_yogo_bankrutom/2417
http://www.justzp.gov.ua/ua/news/oglyad_novel_zakonu_ukraini_pro_vidnovlennya_platospromozhnosti_borzhnika_abo_viznannya_yogo_bankrutom/2417
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покращення та удосконалення. Всі нові технології вводилися і вводяться 

в процес виробництва поетапно – це дія дістало назву інноваційний про-

цес.  

Що стосується винаходу, то це створення нового пристрою, техно-

логії, матеріалу тощо. Натомість, наукове відкриття – це встановлення 

невідомих раніше об‘єктивно існуючих закономірностей, властивостей та 

явищ матеріального світу. Тобто, ми бачимо, що данні поняття не тотож-

ні і тому в законодавстві вони мають чітко розмежовуватися. 

Рушійною силою інноваційного процесу є інтелектуальна власність, 

тобто для того, що б автор винаходу був впевнений, що ніхто окрім нього 

не зможе розпоряджатися його науковим відкриттям, він повинен запа-

тентувати свій продукт. Що ж собою являє патент? Патент – це доку-

мент, що засвідчує авторство винаходу, пріоритет і виключне право ви-

користання винаходу [3]. Як відомо, патент видається державним орга-

ном виконавчої влади з інтелектуальної власності. В Україні це здійснює 

патентне відомство України (Укрпатент), а в наприклад, в США – Бюро 

по реєстрації патентів і торгових марок США. Процедура за здійсненням 

охорони інтелектуальної власності у всьому світі здійснюється Всесвіт-

ньою Організацією інтелектуальної власності. 

Але ж неможливо, щоб створеним винаходом не користувалося 

людство, тоді він не як не вплине на науковий прогрес сучасного світу. 

Тому винахідник може продати, а також частково передати права з ме-

тою отримання прибутку. В сучасному світі дуже багато прикладів, коли 

винахід однієї компанії використовують іншою. Так, наприклад винахід 

великого інноваційного гіганта , як Apple стосовно ноутбуку зі знімним ек-

раном, зараз використовують не тільки виробництво компанії Apple, а й 

інші відомі бренди. Сучасний світ обумовлений великою конкуренцією на 

ринку інноваційних технологій, тому нерідко одні компанії без згоди ін-

шою використовують її винаходи. Наприклад, конфлікт, який відбувся між 
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такими брендами як Samsung та Apple, де Apple звинуватила Samsung у 

порушенні семи патентів, у тому числі дизайну у технологій виготовлення 

iPad і iPhone. Внаслідок довготривалого судового процесу, компанія 

Samsung зазнала поразки, і повинна була сплатити американській сто-

роні близько 1 млрд. доларів.  

Для розвитку своєї економіки кожна країна повинна сприяти розвит-

ку інноваційного процесу, тому що це підвищує її економічне, соціальне 

благополуччя. Не винятком є і Україна, наша країна регулює інноваційну 

діяльність такими нормативно-правовими актами, як Закон України «Про 

інформаційну діяльність», Концепція «Науково-технічного та інноваційно-

го розвитку України» та іншими правовими актами. Органом, що контро-

лює захист наукову діяльність в Україні є Державна служба інтелектуа-

льної власності України. Основним завданням якої є охорона інтелектуа-

льних здобутків українського народу. Що ж стосується процедури патен-

тування у нашій країні, то згідно статті 7 Закону України «Про охорону 

прав на винаходи і корисні моделі» умови патентоздатності винаходу та-

кі: винахід повинен бути новим, мати винахідницький рівень та бути про-

мислово придатним; корисна модель відповідає умовам патентоздатнос-

ті, якщо вона є новою і промислово придатною; винахід (корисна модель) 

визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки; об‘єкти, що є 

частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні вра-

ховуватися лише окремо. рівень техніки, що включає всі відомості, які 

стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи 

або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету; рівень техніки вклю-

чає також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому чис-

лі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю 

заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заяв-

лено пріоритет, то дата пріоритету) передує тій даті, яка зазначена у ча-

стині четвертій цієї статті, і що вона була опублікована на цю дату чи пі-

сля цієї дати; на визнання винаходу (корисної моделі) патентоздатним не 

впливає розкриття інформації про нього винахідником або особою, яка 
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одержала від винахідника прямо чи опосередковано таку інформацію, 

протягом 12 місяців до дати подання заявки до Установи або, якщо зая-

влено пріоритет, до дати її пріоритету, при цьому обов‘язок доведення 

обставин розкриття інформації покладається на особу, заінтересовану у 

застосуванні цієї частини; винахід має винахідницький рівень, якщо для 

фахівця він не є очевидним, тобто не випливає явно із рівня техніки, при 

оцінці винахідницького рівня зміст заявок, зазначених у частині п‘ятій цієї 

статті, до уваги не береться; винахід (корисна модель) визнається про-

мислово придатним, якщо його може бути використано у промисловості 

або в іншій сфері діяльності.  

Отже, ми можемо зробити висновок, що сучасний процес розвитку 

людства сприяє розвитку інноваційних технологій. Інтелектуальна влас-

ність є основним джерелом розвитку Науково-технічного процесу, тому 

законодавство повинно чітко визначати права та обов‘язків суб‘єктів ін-

телектуальної право-власності , що б не допустити несправедливого 

ставлення до винахідників стосовно їх діяльності. 
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Метою даної статті є висвітлення самої сутності такого явища, як 

управління державними корпоративними правами та безпосередньо ви-

значення суб‘єктів, що здійснюють цю діяльність.  

В умовах трансформації економіки України, процесу роздержав-

лення власності постійно виникає питання формування підходів до під-

вищення ефективності управління корпоративними правами держави. 

Для початку визначимо, що є «управління корпоративними правами 

держави». Цей термін, незважаючи на всю свою різноплановість та 

складність, означає вплив на діяльність відповідних суб‘єктів господарю-

вання, що пов‘язане з необхідністю дотримання балансу інтересів дер-

жави та інших суб‘єктів корпоративних відносин. 

В Україні держава є рівноправним суб‘єктом політики економічного 

зростання, а серед особливих завдань для неї є сприяння за допомогою 

всіх наявних інструментів, фінансових та організаційних ресурсів макси-

мальній реалізації конкурентних переваг української економіки, зміцнен-

ню та розвитку передусім наукомістких галузей, які вже сьогодні демон-

струють високий технологічний рівень і конкурентоспроможність. 

Основні концептуальні підходи до підвищення ефективності управ-

ління корпоративними правами держави знаходяться у загальній системі 

вдосконалення управління корпоративними правами держави. 

Управління корпоративними правами держави передбачає 

розв‘язання таких завдань, як: 
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  - забезпечення участі суб‘єктів господарювання у здійсненні заходів, 

пов‘язаних із виконанням державних функцій (економічна безпека, обо-

рона, державні резерви, соціальні програми, державна монополія тощо), 

а також досягнення інших стратегічних цілей, визначених державою; 

  - збільшення за рахунок поліпшення фінансових результатів господа-

рювання об‘єктів управління надходженням сум податків і зборів до бю-

джетів, обов‘язкових платежів (внесків) до державних цільових фондів, а 

також неподаткових надходжень у вигляді дивідендів (доходів), нарахо-

ваних на акції (частки, паї) господарських товариств, які перебувають у 

державній власності; 

  - здійснення контролю за використанням і збереженням майна госпо-

дарських товариств, у статутних фондах яких є державна частка. 

До суб‘єктів управління корпоративними правами держави слід від-

нести: Кабінет Міністрів України; Фонд державного майна; органи вико-

навчої влади, уповноважені Кабінетом Міністрів України здійснювати 

управління  об‘єктами державної власності; громадян або юридичних 

осіб, визначених за   результатами конкурсу, з якими укладено договір 

доручення з управління корпоративними правами держави. 

Відповідно до ст. 168 ГК України корпоративні права держави здій-

снюються визначеними законом центральними органами виконавчої 

влади та уповноваженими особами в порядку, встановленому Кабінетом 

Міністрів України. Таким чином, корпоративні права держави здійсню-

ються або безпосередньо центральними органами виконавчої влади або 

через уповноважених осіб [1]. 

Кабінет Міністрів України відповідно до Постанови Кабінету Мініст-

рів України «Про затвердження Основних концептуальних підходів до пі-

двищення ефективності управління корпоративними правами держави» 

визначає систему та механізм управління корпоративними правами дер-

жави, здійснює інші повноваження щодо реалізації прав держави як вла-
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сника корпоративних прав відповідно до законодавства та з урахуванням 

Основних підходів [2]. 

До основних завдань Фонду державного майна України належать 

управління об'єктами державної власності, зокрема корпоративними 

правами держави у статутних капіталах господарських товариств, щодо 

яких прийнято рішення про приватизацію та затверджено план привати-

зації або план розміщення акцій; товариств, утворених у процесі перет-

ворення (у тому числі шляхом корпоратизації) державних підприємств, 

що належать до сфери його управління, а також товариств, утворених за 

участю Фонду державного майна України. 

Фонду державного майна України у сфері управління корпоратив-

ними правами держави: 

- здійснює управління корпоративними правами держави, що пере-

бувають у сфері його управління; 

- проводить аналіз ефективності управління корпоративними пра-

вами держави, що перебувають у сфері його управління; 

- бере участь у методологічному забезпеченні управління корпора-

тивними правами держави; 

- забезпечує погодження договорів застави та фінансових запози-

чень господарських товариств, що належать до сфери його управління; 

- проводить моніторинг сплати дивідендів до Державного бюджету 

України господарськими товариствами, що належать до сфери його 

управління та інші повноваження передбачені ЗУ «Про Фонд державного 

майна України» [3]. 

Суб‘єкти управління в межах наданих повноважень забезпечують 

провадження діяльності господарськими товариствами відповідно до ко-

рпоративно-дивідендної політики держави, зокрема, щодо оптимального   

розподілу прибутку товариств, виплати дивідендів власникам корпорати-

вних прав (враховуючи фінансове становище товариств), впливу розпо-
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ділу прибутку на подальший розвиток товариств та виконання завдань 

державного бюджету з нарахування дивідендів. 

Державна корпоративна власність має сприяти реалізації таких 

природних макроекономічних функцій держави, як: заповнення економіч-

них ніш з несприятливими умовами виробництва, але розвиток яких є 

необхідним для всієї економіки країни. Управління державними корпора-

тивними правами повинно сприяти фінансово-економічній політиці у гос-

подарському комплексі країни шляхом нівелювання значних диспропор-

цій економічного розвитку регіонів з метою забезпечення належних умов 

задоволення суспільних потреб; стимулювання розвитку наукомістких, 

прогресивних галузей виробництва, які вимагають значних первісних ка-

піталовкладень, забезпечити політику економічного росту .   

Отже, управління корпоративними правами держави – це вплив на 

діяльність відповідних суб‘єктів господарювання, що пов‘язане з необхід-

ністю дотримання балансу інтересів держави та інших суб‘єктів корпора-

тивних відносин. До суб‘єктів уповноважених на здійснення діяльності 

щодо управління державними корпоративними правами належать: Кабі-

нет Міністрів України; Фонд державного майна; органи виконавчої влади, 

уповноважені Кабінетом Міністрів України здійснювати управління  

об‘єктами державної власності; громадян або юридичних осіб, визначе-

них за   результатами конкурсу, з якими укладено договір доручення з 

управління корпоративними правами держави. 
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УДК 347.626.6 

ПОДІЛ ПОДРУЖЖЯМ МАЙНА ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Автор: Маргарян В.В. студент ІV курсу напряму підготовки 081 «Пра-

во», Національний університет кораблебудування імені адмірала Мака-

рова, м. Миколаїв. 

 

Щороку суди розглядають велику кількість спорів про визнання 

майна одного з подружжя, який є засновником приватного підприємства, 

спільною сумісною власністю. У зв‘язку з тим, що чинне законодавство, 

яке регулює діяльність приватних підприємств (далі – ПП) лише повер-

хово визначає статус його майна, це питання ми розглянемо більш дета-

льно.   

Перш за все слід зазначити, що здійснювати своє право розпоря-

дження спільним сумісним майном подружжя може шляхом його поділу 

або виділення частки. Поділ майна, що є у спільній сумісній власності 

подружжя, є підставою  набуття особистої власності кожним з подружжя. 

Підставами набуття права спільної сумісної власності подружжя є юри-

дично визначений факт шлюбних відносин або проживання чоловіка і жі-

нки однією сім‘єю. Одним із видів розпоряджання власністю є право вла-

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/155-2004-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4107–17
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сника використовувати своє майно для здійснення господарської діяль-

ності, крім випадків, встановлених законом. Під господарською діяльніс-

тю розуміється діяльність суб‘єктів господарювання у сфері суспільного 

виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, ви-

конання робіт чи надання послуг вартісного характеру,  що мають цінову 

визначеність (ч. 1 ст. 3 Господарського кодексу України) [1]. 

Уявімо, що один із подружжя, який є фізичною особою-

підприємцем, використовує у своїй підприємницькій діяльності об‘єкт не-

рухомого майна. У разі якщо між цим подружжям у подальшому виникне 

необхідність поділу майна, у тому числі і того, що використовується у пі-

дприємницькій діяльності, то у цьому випадку слід звертати увагу на такі 

юридичні факти: 

- чи майно набуте одним із подружжя за час шлюбу, чи воно було набуте 

до вступу у шлюбні відносини; 

- чи майно набуте за рахунок спільних коштів, чи за рахунок особистих 

коштів того з подружжя, який використовує це майно у господарській дія-

льності; 

- чи на момент поділу це майно використовується в підприємницькій дія-

льності одним із подружжя, чи таке використання припинено. 

Важливо врахувати також те, що відповідно до ч. 2 ст. 52 Цивільно-

го кодексу України фізична особа-підприємець, яка перебуває в шлюбі, 

відповідає за зобов‘язаннями, пов‘язаними з підприємницькою діяльніс-

тю, усім своїм особистим майном і часткою у праві спільної сумісної вла-

сності подружжя, яка належатиме їй при поділі цього майна [2]. Тому 

майно фізичної особи-підприємця (яке використовується для господар-

ської діяльності фізичною особою-підприємцем) вважається спільним 

майном подружжя, як і інше майно, набуте в період шлюбу, за умови, що 

воно придбане за рахунок належних подружжю коштів. Тобто, викорис-

тання одним із подружжя зазначеного майна для здійснення підприємни-
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цької діяльності може бути враховано при обранні способу поділу цього 

майна. Такого ж правового висновку дійшов Верховний суд України у 

своїй постанові від 11 березня 2015 року №6-21цс15 [3]. 

Тепер припустимо, що один із подружжя вніс майно до статутного 

капіталу приватного підприємства або товариства з обмеженою відпові-

дальністю. 

Судова практика в Україні щодо питання поділу між подружжям 

майна, що внесене до статутного капіталу приватного підприємства, по-

слідовна та притримується тієї ж позиції, що і у справах про поділ майна, 

що використовується фізичною особою-підприємцем у своїй діяльності. 

Однак, питання поділу майна матиме свою особливість, оскільки воно 

пов‘язане з корпоративними відносинами, які існують між одним із под-

ружжя, а саме засновником (учасником) юридичної особи, та власне 

юридичною особою. 

Так, у постанові Верховного суду України від 19 лютого 2014 року 

№6-5цс14 зазначається, що в разі передання подружжям свого спільного 

сумісного майна до статутного фонду приватного підприємства, учасни-

ком якого є один із подружжя, майно автоматично переходить у приватну 

власність цього підприємства. У свою чергу, в іншого з подружжя право 

власності на майно (тобто речове право) трансформується в право ви-

моги (зобов‘язальне право), сутність якого полягає у праві вимоги випла-

ти половини вартості внесеного майна в разі поділу майна подружжя (а 

не право власності на саме майно) або право вимоги половини отрима-

ного доходу від діяльності підприємства, або половини майна, при лікві-

дації цього ж підприємства(майно, що залишилося). Також, Конституцій-

ний суд України у своєму рішенні від 19 вересня 2012 року №17-рп/2012 

зазначив, що статутний капітал та майно приватного підприємства, сфо-

рмовані за рахунок спільної сумісної власності подружжя, є об‘єктом їх 

спільної сумісної власності [4]. 
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З усього вище сказаного ми можемо зробити висновок, що майно, 

яке безпосередньо використовується одним із подружжя при здійсненні 

підприємницької діяльності, або внесене ним до статутного капіталу при-

ватного підприємства або товариства з обмеженою відповідальністю є 

спільною сумісною власністю подружжя і підлягає поділу на загальних 

підставах, якщо майно набуте за час шлюбу є майном набутим за раху-

нок спільних коштів подружжя, таким чином майно не є особистою при-

ватною власністю одного з подружжя. 
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чення положення частини першої статті 61 Сімейного кодексу України  

від 19 вересня 2012 року N 17-рп/2012 (Справа N 1-8/2012) URL: 

http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=186951  

 

 

УДК 347.78.025  

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ 

Автори: Муштатов Ю.А., Міляр А.В., студенти III курсу спеціальнос-

ті 081 «Право», Національний університет кораблебудування імені 

адмірала Макарова, м. Миколаїв 

 

Дуже актуальною і складною проблемою в цивільному праві є ав-

торські права. Норми Українського законодавства закріплюють всі нор-

ми прав кожної особи на свободу творчості. Автор має право творити в 

будь-якій сфері людської діяльності і право використовувати результати 

своєї творчості. Будь-який інший суб‘єкт при використанні чужої інтелек-

туальної власності повинен мати дозвіл від автора або особи, якій на-

лежить майнове авторське право. В Україні ці норми права на практиці, 

нажаль, не дотримуються і не виконуються.  

Продукти інтелектуальної діяльності усе більш чітко набувають 

рис товару, проте товару специфічного. До поняття інтелектуальної 

власності неможливо застосувати класичну матеріально-правову тріа-

ду: володіння, користування, розпорядження. Специфіка інтелектуаль-

ної власності полягає в тому, що її об‘єкти нематеріальні, а термін дії – 

обмежений. 

Якщо раніше мова йшла про вплив інтелектуальної власності на 

швидкість та ефективність інноваційних процесів в тій чи іншій економі-

http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=186951
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чній системі, то сьогодні об‘єктом інновацій є сама інтелектуальна вла-

сність. 

За останнє десятиліття сфери застосування авторського і суміж-

них прав істотно розширилися. Передусім це стало можливим завдяки 

появі нових способів розповсюдження інформації і творів – таких як су-

путниковий зв‘язок, глобальний зв‘язок, Інтернет, CD- та DVD-носії то-

що. В світі, де переважають електронні засоби інформації, авторські, 

суміжні права, промислова та інші види інтелектуальної власності ма-

ють вписатися в абсолютно нову систему правового захисту, в нові ко-

ординати обігу та обміну [4]. 

Правове регулювання в Україні у сфері авторського права станов-

лять чимало нормативно-правових актів, до них відносяться, по-перше 

Конституція України, а також кодекси, закони, міжнародні договори, 

членами яких є Україна. Зокрема, Конституція України [1] гарантує сво-

боду літературної, художньої, наукової і технічної творчості (ст. 54), а 

також право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власніс-

тю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. (ст.41). Іс-

нують спеціальні закони, такий як, Закон України «Про авторське право і 

суміжні права» [3, с. 8], ще Україною ратифіковано 19 міжнародних кон-

венцій, договорів та угод, а також прийнято понад півсотні законів та пі-

дзаконних нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері 

інтелектуальної власності. 

 Правовідносини, які виникають у зв‘язку із створенням та викори-

станням творів науки, літератури і мистецтва. В свою чергу закони Укра-

їни про авторське право і суміжні права охороняють особисті немайнові 

права і майнові права авторів та їх правонаступників, пов‘язані із ство-

ренням та використанням  творів науки, літератури і мистецтва – автор-

ське право, і права виконавців, виробників фонограм і відеограм та ор-

ганізацій мовлення – суміжні права. Суб‘єктами авторського права є ав-



 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ -  2018 

Х МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

  
 

102 

тори  творів, їх спадкоємці та особи, яким автори чи їх спадкоємці пере-

дали свої авторські майнові права. Об‘єктами  авторського  права  є  

твори  у галузі науки, літератури і мистецтва, а саме: 1) літературні  пи-

сьмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного 

або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо); 2) виступи, лекції, 

промови, проповіді та інші усні твори; 3) комп‘ютерні програми; 4) бази 

даних; 5) музичні твори з текстом і без тексту; 7) аудіовізуальні твори; 8) 

твори образотворчого мистецтва; 9) твори архітектури, містобудування і 

садово-паркового мистецтва; 10) фотографічні твори. 12) ілюстрації,  

карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються геог-

рафії, геології, топографії, техніки, архітектури та інших сфер діяльності 

та інші твори. 

Не є об‘єктом авторського права: 

а) повідомлення про новини дня або поточні події, що мають хара-

ктер звичайної прес-інформації; 

б) твори народної творчості (фольклор);  

в) офіційні документи політичного, законодавчого адміністративно-

го характеру (закони, укази, постанови, судові рішення, державні стан-

дарти тощо) та їх офіційні переклади;  

г) державні символи України, державні нагороди; символи і знаки 

органів державної влади, Збройних Сил України та інших військових 

формувань; символіка територіальних громад; символи та знаки підп-

риємств, установ та організацій;  

д) грошові знаки; 

е) розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопере-

дач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних [2]. 

Слід відзначити наявність наступних проблем, що виникають у 

процесі реалізації авторського права в Україні: 
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1) скачування і продаж неліцензованої піратської продукції, а са-

ме: фільмів, творів, музикальних композицій та комп‘ютерних програм; 

2) ініціатива в маніпулюванні об‘єктами інтелектуальної власності 

в мережі належить не автору (власнику авторських прав), як у «звичай-

ному житті», а користувачу, до того ж абсолютно анонімному; 

3) невизначеність механізмів залучення до відповідальності про-

вайдерів за розміщення на сайтах, що обслуговуються ними недостові-

рної інформації; 

4) інформація про особу в  Інтернеті не є конфіденційною; 

5) торговельне представництво США в своєму щорічному спеціа-

льному звіті поставило Україну на перше місце в списку країн, що не 

забезпечують ефективну правову охорону інтелектуальної власності, 

також в цьому списку опинилися ще сім країн: Китай, Чилі, Індія, Мекси-

ка, Росія, Тайвань та В'єтнам. 

Дослідивши законодавчу базу України у сфері авторського права і 

аналізуючи досвід інших держав можна дійти висновку про необхідність 

удосконалення українського законодавства у сфері авторського права у 

таких напрямках, як: 

1) внесення зміни до порядку виробництва, зберігання, видачі кон-

трольних марок та маркування примірників комп‘ютерних програм з ме-

тою запобігання отримання контрольних марок для «піратських» носіїв; 

2) затвердити урядову програму роз‘яснення суспільству ціннос-

тей легального програмного забезпечення; 

3) Закон України «Про судоустрій і статус суддів» щодо питань 

Вищого патентного суду викликає більше питань, ніж відповідей: Зако-

ном не вирішено питання щодо того, які категорії справ буде розглядати 

суд. Потрібно визначити, чи йому будуть підпорядковані спори, 

пов‘язані з усіма об‘єктами ІВ, або лише щодо патентів чи авторських та 

суміжних прав; яким чином кандидат на посаду судді має підтверджува-
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ти практику представництва в суді у справах, пов‘язаних з інтелектуа-

льною власністю та інші питання; 

4) включити в законодавчий процес щодо вдосконалення законо-

давства в сфері авторського права зацікавлені громадські організації та 

об‘єднання правовласників. 

Отже, метою інновацій міжнародних і національних відносин в 

сфері авторського права має бути пошук нових ефективних і справед-

ливих способів розповсюдження і охорони творів в умовах відкритого 

інформаційного суспільства. З огляду на наведене, можна зробити ви-

сновки, що належний захист авторського права в Україні гальмується 

через недосконалість законодавства та неналежну організацію здійс-

нення правосуддя і контролю, недовіру суспільства до судової гілки 

влади, а відтак, не сприяє, а навпаки, гальмує інноваційний розвиток. 

Література: 

1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-

ВР. Дата оновлення: 30.09.2016. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр (дата звернення: 

12.06.2018). 

2. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 

23.12.1993 № 3792-XII. Дата оновлення: 26.04.2017. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3792-12 (дата звернення: 

12.06.2018). 

3. Веремко, В. Європейські правила на українському «інтелектуа-

льному» ринку. Контракти. 2003. № 28. С. 8–9. 

4. Інноваційні процеси в галузі інтелектуальної власності. URL: 

http://old.niss.gov.ua/monitor/May2009/1.htm  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3792-12
http://old.niss.gov.ua/monitor/May2009/1.htm


 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ -  2018 

Х МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

  
 

105 

УДК: 347.65/.68 

НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СПАДКОВИХ ВІДНОСИН 

Автор: Паролов В.С., студент 314 групи Інституту історії, політоло-

гії та права Миколаївського національного університету ім. В. О. Су-

хомлинського, м. Миколаїв  

Науковий керівник: Дмитрук І.М., канд. юрид. наук, доцент кафедри 

історії, Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинсь-

кого, м. Миколаїв 

 

Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю теоретич-

ного обґрунтування законодавчих положень Цивільного кодексу України 

щодо змісту й обсягу спадкових прав кожного громадянина. 

Процес переходу майна до спадкоємців за законом або за запові-

том вважається реалізацією спадкових прав. Лише з моменту відкриття 

спадщини виникає спадкове правовідношення, юридичним змістом якого 

є право спадкоємців на прийняття спадщини та обов‘язок всіх і кожного 

утримуватися від дій, що перешкоджають спадкоємцеві у здійсненні за-

значеного права [4, с. 49].  

Спадкування передбачає цивільно-правові відносини, пов‘язані з 

переходом майнових прав та обов‘язків померлої особи до її правона-

ступників, порядок і процедуру переходу майнових прав померлої особи 

до інших осіб, які набувають певні права (володіння, користування) на 

спадкове майно. Такі правові норми у сукупності утворюють відповідний 

інститут права спадщини. Оскільки норми, що розглядаються, мають пе-

реважно цивільно-правове положення, то це дає достатньо підстав для 

визнання інституту права спадщини інститутом цивільного права. 

Норми інституту права спадщини містяться у цивільному законо-

давстві, так і в інших галузях законодавства. Крім Цивільного Кодексу, 

серед джерел спадкового права чільне місце посідають спеціальні нор-
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мативні акти, що визначають порядок діяльності нотаріальних органів, 

зокрема, Закон України «Про нотаріат» [3], Порядок вчинення нотаріаль-

них дій нотаріусами України, затверджений наказом Міністерства юстиції 

України від 22.02.2012 р.  

До регулювання спадкових відносин можуть застосуватися такі ко-

дифіковані акти, як Сімейний кодекс України, Цивільний процесуальний 

кодекс України. 

Значення спадкування в тому, що кожному члену суспільства має 

бути гарантована можливість жити та працювати із свідомістю того, що 

після його смерті все надбане ним за життя (втілене у матеріальних бла-

гах й обтяжене боргами) майно перейде згідно з його волею, а якщо він її 

не виявить, то згідно з волею закону до близьких йому людей. І тільки у 

випадках, прямо передбачених у законі, певна частина того, що належа-

ло спадкоємцеві за життя, перейде до осіб, до яких сам спадкодавець не 

виявляв прихильності (так звані необхідні спадкоємці) [8, с. 62]. 

Неухильне виконання цих положень забезпечує інтереси як самого 

спадкодавця, так і його спадкоємців, так і всіх третіх осіб (боржників та 

кредиторів спадкодавця, фіскальних органів тощо), для яких смерть спа-

дкодавця може потягнути за собою ті чи інші правові наслідки [5, с. 65]. 

Процес спадкування можливий лише за умови виконання таких ос-

новних принципів, як; 

- принцип забезпечення права та інтересів обов‘язкових спадкоєм-

ців з метою використання спадкового майна для забезпечення непраце-

здатних родичів і чоловіка (жінки) померлого; 

- принцип сімейно-родинного характеру спадкування, який враховує 

не тільки дійсну, а й припустиму волю спадкодавця і полягає у тому, що 

якщо спадкодавець не залишить заповіт, то закон встановлює коло спад-

коємців і порядок спадкування з урахуванням припустимої волі законо-

давця – до спадкування закликають найближчих особі спадкодавця; 
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- принцип універсальності спадкового наступництва, який полягає у 

тому, що акт прийняття спадщини порушується на все спадкове майно, 

незалежно від того, у кого воно знаходиться, і що якісь об‘єкти спадщини 

невідомі спадкоємцю в момент прийняття спадку; 

- принцип визнання права спадкування за законом предметів до-

машньої обстановки за належними спадкоємцями; 

- принцип свободи заповіту. Цей принцип означає, що спадкода-

вець може розпорядитися своїм майном на випадок смерті, склавши за-

повіт, або взагалі цього не робити. У заповіті він може визначити як спад-

коємців будь-яких суб‘єктів цивільного права, поділивши між ними на свій 

розсуд майно, що йому належить; 

- принцип рівності спадкових часток при спадкуванні за законом; 

- принцип свободи вибору у спадкоємців, яких закликають до спад-

щини. Цей принцип передбачений у диспозитивних нормах спадкового 

права, що надають свободу волевиявлення не лише спадкодавцям, а й 

спадкоємцям, які можуть прийняти спадщину або відмовитися від неї з 

різних міркувань; 

- принцип охорони основ правопорядку та мораль, інтересів спад-

кодавця, спадкоємців, інших фізичних чи юридичних осіб щодо спадку-

вання; 

- принцип охорони самої спадщини від будь-яких посягань; 

- принцип матеріально-забезпечувального призначення спадкуван-

ня. Суть цього принципу в тому, що перехід прав та обов‘язків від спад-

кодавця до спадкоємців має на меті забезпечити задоволення матеріа-

льних інтересів спадкоємців і кредиторів спадкодавця [6, с. 45]. 

Норми, що регулюють умови та порядок спадкування, містяться в 

Цивільному кодексі України, що набрав чинність 1 січня 2004 року, норми 

якого суттєво вплинули на центральний інститут цивільного права – пра-

ва власності і, відповідно інститут спадкування. Норми книги шостої ЦК 
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України «Спадкове право» чітко систематизовані в семи главах: «Зага-

льні положення про спадкування», «Спадкування за заповітом», «Спад-

кування за законом», «Здійснення права на спадкування», «Виконання 

заповіту», «Оформлення права на спадщину», «Спадковий договір» [9, с. 

179]. 

Юридичні гарантії здійснення спадкових прав передбачені норма-

ми, регулюючими спадкування, які викладені в Цивільному кодексі Украї-

ни, в Законі України «Про нотаріат», в Сімейному Кодексі України, в ін-

ших законах та підзаконних актах [7, с. 32]. 

Спадкоємці як за законом так і за заповітом набувають право на 

спадщину незалежно від свого бажання, вже в силу однієї події – факту 

смерті спадкодавця. Зміст цього права полягає в тому, що спадкоємцю 

надається можливість як прийняти спадщину, так і відмовитися від неї. 

Отже, спадкування передбачає цивільно-правові відносини, 

пов‘язані з переходом майнових прав та обов‘язків померлої особи до її 

правонаступників, порядок і процедуру переходу майнових прав помер-

лої особи до інших осіб, які набувають певні права (володіння, користу-

вання) на спадкове майно. Такі правові норми у сукупності утворюють ві-

дповідний інститут права спадщини. Оскільки норми, що розглядаються, 

мають переважно цивільно-правове положення, то це дає достатньо під-

став для визнання інституту права спадщини інститутом цивільного пра-

ва. 
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Процедура заключения договора электроснабжения 

регламентируется Правилами электроснабжения, утвержденным поста-

новлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 октября 

2011 г. № 1394 (далее – Правила) [1], а также, в случае наличия не-

скольких собственников капитального строения, либо: а) нормами закона 
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Республики Беларусь от 8 января 1998 г. № 135-З «О совместном домо-

владении» (далее – Закон № 135-З) [2], если объектом электроснабже-

ния является нежилое капитальное строение; б) нормами Жилищного 

кодекса Республики Беларусь (далее – ЖК) [13], если имеют место от-

ношения совместного домовладения в жилищном фонде, в том числе 

если нежилые помещения являются встроенными (встроенно-

пристроенными) помещениями в многоквартирном жилом доме.  

При этом следует отметить, что осуществление процедуры заклю-

чения договора электроснабжения имеет свои особенности не только в 

зависимости от вида объекта, но и в зависимости от способа управления 

общим имуществом. Так, в соответствии с абз. 4 ст. 20 Закона № 135-З 

товарищество собственников (далее – ТС) может быть создано при 

наличии хотя бы двух членов (совместных домовладельцев). Статьѐй 15 

указанного закона предусмотрено, что при наличии более 5 единиц 

нежилых помещений, принадлежащих различным собственникам, со-

здание ТС для эксплуатации объекта является обязательным. При этом 

право собственности не переходит этой некоммерческой организации – 

имущество остается у конкретных собственников, а часть его – в сов-

местной неделимой собственности членов ТС. Если в шестимесячный 

срок собственниками не будет выбран способ управления общим иму-

ществом, местный исполнительный орган должен принять решение о 

назначении уполномоченного лица по управлению недвижимым имуще-

ством капитального строения совместного домовладения. Как и в случае 

с ТС, имущество не переходит на баланс уполномоченного лица. Стать-

ѐй 23 Закона № 135-З предусмотрено, что с момента создания ТС у него 

появляется право заключать договоры на предоставление коммуналь-

ных и других необходимых услуг, в том числе и договор электроснабже-

ния.  
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В случае, когда создание товарищества собственников не обяза-

тельно (до 5 единиц нежилых помещений, принадлежащих различным 

собственникам), законодательство предусматривает возможность непо-

средственного управления недвижимым имуществом. При выборе дан-

ного способа управления собственники, заключив между собой договор 

о совместном домовладении, могут: 1) поручить управление общим 

имуществом одному из его участников; 2) нанять управляющего (ст. 19 

Закона № 135-З). На практике наиболее часто возникают ситуации, когда 

один из собственников (сособственников) принимает решение об 

оформлении договора электроснабжения на себя в соответствии с за-

ключенным договором о совместном домовладении. В этом случае для 

заключения договора электроснабжения кроме правоустанавливающих 

документов на имущество каждого собственника необходимо представ-

ление договоров о совместном домовладении. 

Вне зависимости от выбранного способа управления недвижимым 

имуществом совместного домовладения в договоре электроснабжения 

указываются в качестве коммерческих общие приборы учета электро-

энергии, установленные на вводе в капитальное строение в щитовых 

или на питающей подстанции вне зависимости от количества этих щито-

вых и места их расположения (на границе балансовой принадлежности 

сетей). При этом не исключаются необходимость организации дополни-

тельных учетов электроэнергии для отдельных собственников и пред-

ставление ими иных правоустанавливающих документов, если виды де-

ятельности и назначение использования электроэнергии этих собствен-

ников, их арендаторов отличаются от видов деятельности и назначения 

использования электроэнергии лицом, заключающим договор электро-

снабжения. 

Для эксплуатации жилых многоквартирных домов также либо со-

здается ТС, либо в течение 1 месяца местный исполнительный орган 



 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ -  2018 

Х МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

  
 

112 

должен принять решение о назначении уполномоченного лица по управ-

лению общим имуществом (подп. 1.3 Указа Президента Республики Бе-

ларусь от 14.10.2010 № 538 «О некоторых вопросах деятельности това-

риществ собственников и организаций застройщиков») [4]. Ситуация, ко-

гда в капитальном строении кроме жилых помещений имеются еще и 

нежилые, нормами законодательства не урегулирована. С одной сторо-

ны, ЖК запрещает создавать в одном капитальном строении более од-

ного ТС, а с другой – Закон № 135-З допускает создание второго ТС в 

случае, если отдельная часть здания имеет изолированный вход и мо-

жет быть реконструирована, перестроена или снесена без ущерба дру-

гим частям здания (абз. 3 ст. 20). Участник совместного домовладения в 

жилищном фонде обязан заключить договор управления общим имуще-

ством (п. 1 ст. 176 ЖК), а при создании ТС нежилого капитального стро-

ения отношения сособственников могут регулироваться договором о со-

здании ТС (абз. 5 ст. 20 Закона № 135-З).  

На практике имеют место случаи заключения отдельных договоров 

электроснабжения с собственниками жилых помещений, отдельно – с 

управляющей организацией (ТС, коммунальные государственные пред-

приятия), и отдельно – с каждым собственником нежилых помещений. 

Однако, как следует из вышеизложеннного, подобная практика не соот-

ветствует нормам действующего законодательства. При этом несмотря 

на то, что правоотношения, возникающие при возникновении права соб-

ственности на помещения в «смешанном» капитальном строении (мно-

гоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми по-

мещениями), в части заключения договора электроснабжения норма-

тивно не урегулированы, в этом случае по общему правилу следует 

применять аналогию закона. Также учитывая тот факт, что в таких домах 

собственники жилых помещений составляют большинство по отноше-

нию к собственникам нежилых помещений, полагаем, что основой для 
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регулирования их правоотношений должны быть требования, содержа-

щиеся в ст. 29 ЖК. При возникновении нежилых помещений в процессе 

эксплуатации жилого дома (например, путем перевода помещения из 

жилого в нежилое) собственники нежилых помещений должны 

урегулировать свои правоотношения с существующей организацией, 

управляющей общим имуществом капитального строения. В случае 

назначения местным исполнительным и распорядительным органом 

уполномоченного лица по управлению общим имуществом, действия 

данного лица будут распространяться и на собственников нежилых по-

мещений. В ситуации, когда нежилые помещения, являющиеся частью 

капитального строения – многоквартирного жилого дома – не имеют 

встроенных частей (пристроенные нежилые помещения), полагаем, что 

следует руководствоваться статьей 20 Закона № 135-З. В этом случае 

возможно создание второго ТС для управления указанными 

пристроенными нежилыми помещениями в данной части капитального 

строения при количестве собственников два и более либо 

непосредственное управление пристроенной частью капитального 

строения, если собственник один. 

Таким образом, в случае возникновения совместного домовладе-

ния в жилом капитальном строении со встроенно-пристроенными нежи-

лыми помещениями заключение договора электроснабжения возможно 

либо в соответствии с требованиями, содержащимися в ЖК, либо на 

условиях, определенных допущениями, содержащимися в Законе № 

135-З, с учетом положений Правил. Возникновение совместного домо-

владения на объекте электроснабжения, ранее принадлежавшем одно-

му собственнику, является достаточным основанием для изменения ра-

нее существовавших договорных отношений в области электроснабже-

ния вплоть до расторжения договора (изменение стороны договора) в 

соответствии со ст. 421 Гражданского кодекса Республики Беларусь. 
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Довіреністю визнається письмове уповноваження, яке видає одна 

особа іншій особі для представництва перед третіми особами. 
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За своєю юридичною природою довіреність являє собою односто-

ронню угоду, яка визначає повноваження представника. Тому її видача 

не вимагає згоди представника, а прийняття довіреності або відмова від 

неї є правом представника. Довіреність адресована третім особам та за-

свідчує повноваження представника перед третіми особами. Зміст 

довіреності визначається межами правоздатності особи, яку представ-

ляють. За загальним правилом, довіреність може видаватися тільки 

дієздатними громадянами. Неповнолітні громадяни можуть самостійно 

видавати довіреності в обсязі тих прав, які вони можуть здійснювати са-

мостійно. 

Довіреність юридичній особі може бути видана тільки на укладення 

угод, що не суперечать її статутові (положенню) або загальному поло-

женню про організації даного виду. 

Оскільки довіреність є односторонньою цивільно-правовою угодою, 

вона має відповідати загальним умовам дійсності, яким повинні задо-

вольняти цивільно-правові угоди. Разом з тим закон встановлює ряд 

особливих вимог щодо довіреності. Довіреність має бути укладена тільки 

в письмовій формі. Довіреність є завжди строковою угодою. У довіре-

ності обов'язково має бути зазначена особа, якій вона видана. 

За змістом та обсягом повноважень, що їх отримує представник, 

розрізняють три види довіреностей: генеральні (загальні), спеціальні та 

разові. 

Генеральна довіреність видається на вчинення широкого кола угод 

та юридичних дій. 

Спеціальна довіреність видається представникові на здійснення 

багатьох однорідних юридичних дій. До спеціальних можна віднести 

довіреність на представництво у суді. 
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Разова довіреність видається для вчинення однієї конкретної угоди 

або іншої юридичної дії (наприклад, довіреність на отримання зарплати, 

на підписання певного договору). 

Довіреність має бути складена у письмовій формі, про це свідчить 

саме визначення довіреності, яке міститься в  ЦК України. У деяких 

випадках ставиться вимога, щоб довіреність була не просто письмовою, 

але й посвідченою нотаріусом. Довіреність на укладення угод, що потре-

бують нотаріальної форми (наприклад, довіреність на купівлю-продаж 

будинку), а також на вчинення дій щодо державних, кооперативних та 

інших громадських організацій має бути нотаріально посвідчена, за ви-

нятком випадків, передбачених законодавством. Довіреність, за якою по-

вноваження передаються у порядку передоручення, також має бути но-

таріально посвідчена. 

Законодавство передбачає наявність у довіреності обов'язкових 

реквізитів. Таким обов'язковим реквізитом є дата її вчинення. Відсутність 

у довіреності дати вчинення робить її недійсною. Іншим обов'язковим 

реквізитом є підпис довірителя, а для довіреності, яка видається від імені 

юридичної особи — прикладення печатки цієї юридичної особи. 

Строк дії довіреності не може перевищувати трьох років. Якщо 

строк у довіреності не зазначений, вона зберігає силу протягом одного 

року з дня її вчинення. Посвідчена державним нотаріусом довіреність, 

що призначається для вчинення дій за кордоном і не містить вказівки про 

строк її чинності, зберігає силу до її скасування особою, яка видала 

довіреність. 

Особа, якій видана довіреність, повинна особисто вчиняти ті дії, на 

які вона уповноважена. Вона може передоручити їх вчинення іншій особі, 

якщо уповноважена на це довіреністю або примушена до цього обстави-

нами для охорони інтересів особи, яка видала довіреність. Передору-

чення оформляється нотаріально посвідченою довіреністю. Строк дії та-
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кої довіреності не може перевищувати строку дії основної довіреності, на 

підставі якої її видано. Особа, яка передала повноваження іншій особі, 

має сповістити про це того, хто видав довіреність, і подати йому необ-

хідні відомості про особу, якій передано повноваження. Невиконання 

цього обов'язку покладає на особу, що передала повноваження, 

відповідальність за дії особи, якій вона передала повноваження, як за 

свої власні. 

Чинність довіреності припиняється внаслідок: 1) закінчення її стро-

ку; 2) скасування довіреності особою, яка її видала; 3) відмови особи, 

якій видано довіреність; 4) припинення юридичної особи, від імені якої 

видано довіреність; 5) припинення юридичної особи, на ім'я якої видано 

довіреність; 6) смерті громадянина, який видав довіреність, визнання 

громадянина недієздатним, обмежено дієздатним або безвісно відсутнім; 

7) смерті громадянина, якому видано довіреність, визнання громадянина 

недієздатним, обмежено дієздатним або безвісно відсутнім. 

Особа, яка видала довіреність, має право в будь-який час її скасу-

вати, а особа, якій довіреність видано, може відмовитися від неї, що теж 

призводить до припинення дії довіреності. Угода про відмову від цього 

права недійсна. З припиненням довіреності втрачає силу передоручення. 

Права та обов'язки, що виникли внаслідок дій особи, якій видано 

довіреність до того, як ця особа дізналася або повинна була дізнатися 

про її припинення, зберігають силу для того, хто видав довіреність, і його 

правонаступників щодо третіх осіб. Це правило не застосовується, якщо 

третя особа знала або повинна була знати, що дія довіреності припини-

лася. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДЕННЯ ТРУДОВОГО 

ДОГОВОРУ МІЖ ПРАЦІВНИКОМ І ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ 

Автор: Джулай Г.Г., старший викладач кафедри теорії та історії дер-

жави і права, Національний університет кораблебудування імені адмі-

рала Макарова, м. Миколаїв 

 

Ст. 43 Конституції України закріплює право кожного на працю [2]. 

Праця – найважливіша сторона життя будь-якої людини, основа її 

існування і добробуту.  

Право громадян України на працю, тобто на одержання роботи з 

оплатою праці не нижче від встановленого мінімального розміру, вклю-

чаючи право на вільний вибір професії, роду занять, роботи, забезпечу-

ється державою. Працівники реалізують право на працю через укладан-

ня трудового договору про роботу на підприємстві, в установі, організації 

або з фізичною особою, а також у інших формах визначених законодав-

ством України [1]. 

Трудові відносини з працівником регулюються Кодексом законів про 

працю України(далі – КЗпП України). Відповідно до статті 21 КЗпП Украї-
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ни трудовий договір є угода між працівником і власником підприємства, 

установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною осо-

бою, за якою працівник зобов‘язується виконувати роботу, визначену ці-

єю угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а влас-

ник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи 

фізична особа зобов‘язується виплачувати працівникові заробітну плату і 

забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбаче-

ні законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін [3]. 

Отже, стороною трудового договору, як роботодавець, можуть бути 

фізичні особи – суб‘єкти підприємницької діяльності без створення юри-

дичної особи з правом найму працівників, та фізичні особи, які викорис-

товують найману працю, пов‘язану з наданням послуг (водії, няньки, ку-

харі тощо).  

При прийнятті на роботу треба виконувати вимоги трудового зако-

нодавства. Відповідно до ст. 24 КЗпП України в разі укладення трудового 

договору між працівником і фізичною особою, яка використовує  найману 

працю, додержання письмової форми трудового договору є 

обов‘язковим. Зміст такого договору затверджено наказом Міністерства 

праці та соціальної політики від 8 червня 2001 року № 260. [4]. Зокрема, 

в ньому повинні бути зазначені певні реквізити сторін трудового догово-

ру, терміни його чинності, характеристики робіт, які має виконувати пра-

цівник, із зазначенням професії та кваліфікації працівника відповідно до 

вимог тарифно-кваліфікаційних довідників, рівня норм чи нормативних 

завдань із посиленням на їх розробників, рівень заробітної плати та інші 

умови праці. Визначаючи конкретні умови договору, сторони зобов‘язані 

керуватись чинним законодавством, оскільки умови, що погіршують ста-

новище працівника порівняно із законодавством України про працю, є 

недійсними. Серед таких умов, передусім, виокремлюються мінімальні 

державні гарантії з оплати праці, тривалості робочого часу та часу відпо-
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чинку. У договорі потрібно визначити час  початку і закінчення роботи, 

можливість поділу робочого часу на частини, запровадження підсумково-

го обліку робочого часу. У договорі мають знайти відображення питання 

надання щорічних та інших видів відпусток, на які працівник має право за 

Законом України «Про відпустки» [1]. 

У договорі зазначаються зобов‘язання фізичної особи щодо органі-

зації працівникові робочого місця, забезпечення його спеціальним одя-

гом, засобами індивідуального захисту, нормативними інструкціями з пи-

тань охорони праці та зобов‘язання працівника дотримуватися цих  ін-

струкцій.  

Обов‘язковим елементом трудового є поширення на працівників га-

рантій за рахунок коштів фондів загальнообов‘язкового страхування та 

коштів роботодавця, відповідно до законодавства, про деякі види зага-

льнообов‘язкового державного соціального страхування, зокрема в разі 

тимчасової непрацездатності, нещасного випадку на виробництві, на ви-

падок безробіття тощо [1]. 

Трудові книжки працівників, які працюють на умовах трудового до-

говору у фізичних осіб, зберігаються у працівників.  

Невиконання фізичною особою умов трудового договору дає право 

працівникові у визначений ним термін розірвати укладений трудовий до-

говір за власним бажанням відповідно до частини 3 ст. 38 КЗпП України. 

При цьому фізична особа зобов‘язана виплатити працівникові вихідну 

допомогу в розмірі тримісячного середнього заробітку.  

Підсумовуючи, слід зазначити, що держава контролює організацію  

та умови найманої праці.  Юридичні гарантії права на працю містяться у 

чинному законодавстві. Відносини між роботодавцем та фізичною осо-

бою регулюється нормами трудового права, і тому, саме йому повинна 

належати провідна роль у реальному забезпеченні соціальних прав гро-

мадян. 
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Але на жаль в нашій країні існує багато проблем щодо правового 

регулювання цих суспільних відносин. На практиці багато недоліків вини-

кає із-за  недостатньої правової культури громадян і застарілого законо-

давства.  
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ АЛЬТЕРНАТИВНИХ СПОСОБІВ 

ВИРІШЕННЯ СПОРІВ В УКРАЇНІ 

 

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

права, Національний університет кораблебудування імені адмірала Ма-

карова, м. Миколаїв 

 

Прагнення української держави до повноправного членства у міжна-

родній європейській спільноті, спрямованість до європейських цінностей 

та правових стандартів вимагає створення сучасної системи забезпе-

чення захисту прав та свобод людини на умовах альтернативності.  

Формування системи альтернативних способів вирішення спорів в 

Україні пов‘язана з низкою існуючих рекомендацій і рішень Ради Європи, 

які наголошують на необхідності розвитку і впровадження в національну 

систему права цих інститутів. 

Зокрема, мова йде про Рекомендації № R (99) 19 «Про посередниц-

тво в кримінальних справах» від 15 вересня 1999 року, яка є одним з ос-

новних документів Ради Європи щодо реалізації програм відновного 

правосуддя та Основоположного рішення Ради Європейського союзу від 

15 березня 2001 року «Про місце жертв злочинів у кримінальному судо-

чинстві» (2001/220/JHA). 

Привертають увагу рекомендації Рада Європи, що стосуються аль-

тернативного вирішення спорів, а саме: Рекомендація № R (98) 1  Комі-

тету Міністрів державам-членам щодо медіації в сімейних справах; Ре-

комендація № R (99) 19  Комітету Міністрів державам-членам щодо ме-

діації в кримінальних справах; Рекомендація № Rec (2001) 9  Комітету 

Міністрів державам-членам щодо альтернатив судовому розгляду справ 

між адміністративними органами і сторонами–приватними особами; Ре-
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комендація № Rec (2002) 10  Комітету Міністрів державам-членам щодо 

медіації в цивільних справах, а також «Зелена книга» про альтернативне 

врегулювання спорів у цивільному та комерційному праві Комісії Євро-

пейських Співтовариств, Типовий закон ЮНСІТРАЛ «Про міжнародну 

комерційну примирювальну процедуру з настановами щодо її впрова-

дження й застосування» (2002) [1]. 

Основи формування системи альтернативних способів вирішення 

спорів були закладені на конституційному рівні у  ч. 5 ст. 55 Конституції 

України згідно з якою  кожен має право будь-якими не забороненими за-

коном засобами захищати свої права i свободи вiд порушень i протипра-

вних посягань. 

У рішенні Конституційного Суду України від 9 липня 2002 року №15-

рп/2002 справа про досудове врегулювання спорів зазначено, що мож-

ливість використання суб'єктами правовідносин досудового врегулюван-

ня спорів може бути  додатковим засобом  правового захисту, який дер-

жава  надає учасникам певних правовідносин, що не суперечить принци-

пу здійснення  правосуддя виключно судом, а право на судовий захист 

не позбавляє суб'єктів  правовідносин можливості  досудового  врегулю-

вання  спорів. [2] 

Наступним кроком у формуванні системи  альтернативних способів 

вирішення спорів та підтвердженням спрямованості нашої держави на 

шляху до формування європейських стандартів правосуддя став Указ 

Президента України «Про Концепцію вдосконалення судівництва для 

утвердження справедливого суду в Україні  відповідно до європейських 

стандартів» від 10 травня 2006 року  №361/2006, в якому зазначено, що 

метою розвитку альтернативних (позасудових) способів врегулювання 

спорів є розвантаження судів, а  також створення умов  для стимулю-

вання дешевших і менш формалізованих способів їх врегулювання. [3] 

http://www.uapravo.com/hro/explanatory.php?level=1&id=79&lan=ukr
http://www.uapravo.com/hro/explanatory.php?level=1&id=79&lan=ukr
http://www.uapravo.com/hro/explanatory.php?level=1&id=855&lan=ukr
http://www.uapravo.com/hro/explanatory.php?level=1&id=127&lan=ukr
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На сучасному етапі формування системи альтернативних способів 

вирішення спорів, яке характеризується внесенням змін в процесуальне 

законодавство, формуванням законодавства про медіацію та законодав-

ства про третейські суди, необхідно здійснити теоретичне осмислення 

інституту альтернативного вирішення спорів, яке залишається дискусій-

ним і невизначеним.  

Безпосередньо сучасний термін «альтернативне вирішення спорів»  

«alternative dispute resolution - ADR» як неформальне, гнучке вирішення 

конфлікту без звернення до державних інституцій виник у 60-х роках ХХ 

ст. у США. 

Незважаючи на дискусійний характер визначення ADR  серед сучас-

них науковців особливу увагу привертають такі дефініції. Так Н.М. Лен-

нуар зазначає, що «під альтернативними формами вирішення правових 

спорів  або конфліктів розуміються прийоми і способи вирішення спорів 

поза системою державного правосуддя. [4, с.9] Однак, з такою трактов-

кою важко погодитись в зв‘язку з тим, що на сьогодні державні судові ор-

гани не позбавлені права запроваджувати примирювальні процедури до 

процедури безпосереднього розгляду спору. 

Д.Є. Міхель визначає ADR, як «новий, що динамічно розвивається 

напрям юридичної науки і практики, який об‘єднує такі правові поняття, 

як третейський розгляд, міжнародний комерційний арбітраж, посередни-

цтво (або медіація) і переговори». [5, с.2]  

На думку С.В. Ніколюкіна «альтернативні способи вирішення спорів 

являють собою,  по-перше, систему взаємопов‘язаних дій сторін та інших 

осіб з розгляду виниклої суперечки, спрямованих на його позасудове 

врегулювання, або дозвіл з використанням примирних чи інших незабо-

ронених процедур, здійснюваний, як правило, на підставі добровільного 

волевиявлення сторін, по-друге, право вибору будь-якого (не забороне-
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ного законом) недержавного (приватного) способу вирішення спору 

та/або врегулювання конфлікту, виходячи з конкретної ситуації». [6, с.9]  

Зазначені визначення дозволяють зробити висновок, що ADR – це 

прийоми і способи вирішення юридичних спорів, спрямовані на позасу-

дове врегулювання конфлікту із застосуванням примирних чи інших не-

заборонених процедур, які за критерієм участі у врегулюванні спору тре-

тьої особи поділяються на такі основні форми: 1) переговори - тобто вре-

гулювання спору безпосередньо  сторонами без участі сторонніх осіб; 2) 

посередництво (медіація) – врегулювання спору за допомогою незалеж-

ного посередника, який сприяє сторонам у досягненні консенсусу; 3) тре-

тейський суд – вирішення спору незалежним судовим органом, до складу 

якого входять арбітри, уповноважені сторонами винести обов‘язкове для 

них рішення 

Порівняно з третейським судочинством та переговорною процеду-

рою медіація є доволі новим та перспективним способом вирішення спо-

рів в альтернативному порядку, а детальне визначення кожної конкрет-

ної форми ADR дозволить зробити теоретичні узагальнення щодо всієї 

системи альтернативних способів врегулювання спорів.  

У згадуваному Указі Президента України «Про Концепцію вдоскона-

лення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні  

відповідно до європейських стандартів» визначено медіацію як діяль-

ність професійних посередників, які спрямовують  учасників  юридичного  

спору  до  компромісу і врегулювання спору самостійно  самими  учасни-

ками.  

Дещо розширює тлумачення цього інституту міститься у Законопро-

екті від 17.12.2015р. № 3665 «Про медіацію», прийнятому у першому чи-

танні, за яким медіація це альтернативний (позасудовий) метод 

вирішення спорів, за допомогою якого дві або більше сторони спору 

намагаються в рамках структурованого процесу, самостійно, на доб-
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ровільній основі досягти згоди для вирішення їх спору за допомогою 

медіатора [7]. 

Але особливої уваги потребує визначення, яке міститься у Директиві 

2008/52/ЄС Європейського парламенту та Ради Європи де «посередниц-

тво» – це організований процес, як би він не називався, в якому дві або 

більше сторони намагаються добровільно досягти вирішення свого спору 

за допомогою посередника, а сам процес може бути розпочато сторона-

ми, запропонований або призначений судом, або наказаний правом дер-

жави-члена [8]. 

Тобто, альтернативне врегулювання спорів у зіставленні з офіційни-

ми судовими процедурами може бути використано як за рамками офіцій-

них судових механізмів, такі в поєднанні з ними.  

Таким європейським нормам співзвучні останнім зміни в українсько-

му цивільному процесуальному праві. Так, у ч.5 ст 5 ЦПК в редакції  від 

07.01.2018 року суд відповідно до викладеної в позові вимоги особи мо-

же визначити у своєму рішенні такий спосіб захисту, який не суперечить 

закону. Варто зазначити, що пілотні проекти запровадження судової ме-

діації розпочалися в Україні ще з 1997 року за підтримки Європейського 

Союзу та Ради Європи. В рамках пілотних проектів із судової медіації, 

було розроблено три моделі добровільної судової медіації серед яких як 

добровільна медіація зовнішніми медіаторами (добровільна позасудова 

медіація), так і врегулювання спору за участю судді, які мають свої пере-

ваги. Тому необхідно забезпечити відкритість законодавства до цих мо-

делей та надати сторонам можливість вибору способу вирішення їх спо-

ру.  

Таким чином, можна зробити висновок, що тлумачення альтернати-

вних способів вирішення спорів, взагалі, і медіації, зокрема, як суто поза-

судових процедур є спірним на сьогодні і потребує подальших теоретич-

них розробок для вдалого законодавчого та практичного втілення.  
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Автор: Маркін С.І., канд. юрид. наук, доцент кафедри адміністратив-

ного та конституційного права, Національний університет корабле-

будування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв 

 

Важливою складовою відкритих взаємовідносин в сучасному соці-

умі є взаємна довіра громадян. Питання довіри як соціологічної та пси-

хологічної категорії в значній мірі має оціночний характер, може включа-

ти різне змістовне навантаження, залежно від суб‘єкту сприйняття. Вод-

ночас в контексті суспільних відносин, пов‘язаних з наданням різного ро-

ду професійної допомоги, питання довіри має принциповий характер. Її 

відсутність змушує людину самостійно, а не з допомогою спеціаліста, 

вирішувати певну проблему, що звичайно ж відображається на ефектив-

ності такого вирішення, страждають законні права та інтереси громадян. 
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Підвищенню, зростанню рівня довіри до адвокатів, лікарів, свя-

щенників, нотаріусів, банкірів та ряду інших професій покликаний сприя-

ти інститут професійної таємниці, який гарантує особі, що звернулася за 

допомогою, повну конфіденційність та гарантію від протиправного розго-

лошення певних відомостей. В сучасному світі загальноприйнятим пра-

вилом є абсолютність професійної таємниці, тобто неможливість її роз-

голошення без дозволу клієнта за жодних умов. Проте утвердженню да-

ного принципу передував тривалий історичний поступ, що характеризу-

вався різними підходами до самого змісту певних сфер діяльності та по-

треби нерозголошення отриманих відомостей в процесі надання профе-

сійної допомоги.  

Досліджуючи адвокатську таємницю як елемент системи профе-

сійної таємниці, насамперед потрібно відмітити, що її поява та нормати-

вне закріплення пов‘язано з становленням та розвитком самого інституту 

адвокатури як професійної спільноти осіб, які надають юридичну (право-

ву допомогу). Протягом всієї історії людства постійно існують як супереч-

ки в суспільстві (конфлікти різних інтересів), так і потреба їх вирішення. 

На певному етапі цивілізаційного розвитку до цього процесу починають-

ся залучатися громадяни, що досконало освоїли право та ораторське 

мистецтво, відповідно можуть змістовно та ефективно надавати допомо-

гу в судових процесах тим, хто цього потребує. Одним з перших зразків 

такої діяльності є діяльність римських юристів - когніторів, прокураторів, 

патронів. Причому останні окрім безпосереднього виконання представ-

ницьких функцій, також займалися розробкою теоретичного підґрунтя 

власної професії, зокрема обстоювали перед головуючими суддями не-

припустимість участі адвокатів в ролі свідків в тих справах, де вони ви-

ступають захисниками. Таким чином починаються з‘являтися перші еле-

менти професійної таємниці та унеможливлення фактів її розголошення. 
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Стосовно українських земель, то до середини 19 століття як функ-

ціонування інституту адвокатури взагалі, так і принципу адвокатської та-

ємниці зокрема має досить таки умовний характер. Адже специфіка об-

щинного, феодального укладу життя суспільства не створювала для цьо-

го відповідних передумов. Так, в часи Київської Русі конфліктні ситуації 

вирішувалися самою громадою, процесуальна змагальність мала відкри-

тий характер, тобто таємниці захисту не існувало. Якщо якісь факти при-

ховувалися, то такі дії вважались умисними, а сама таємниця розгляда-

лась як нерозкритість, чи неможливість виявити обставини справи, тобто 

таємниця ще не розглядалась як правова необхідність. З подальшим 

становленням суду як соціального інституту вирішення спорів починають 

з‘являтися процесуальні норми, які в тій чи іншій мірі можуть бути відне-

сені до поняття адвокатської таємниці.  

Виділяємо наступні історичні етапи цього процесу: 

1) З давніх часів – до кінця 16 століття. Даний період характеризу-

вався переважанням родинної адвокатури, коли функції захисту (пред-

ставництва) при конфліктних ситуаціях виконували близькі до довірителя 

особи (родичі, друзі). Така специфіка за визначенням передбачала від-

носини конфіденційності, адже захищали індивіда лише ті особи, яким 

він особисто довіряв. 

2) 17 століття – 60-ті роки 19 століття. В цей час в пам‘ятках ста-

родавнього права (Литовський статут 1588р., Права з якими судиться 

малоросійський народ 1743р., Збірник малоросійських прав 1807р.) по-

чинають з‘являтися окремі елементи адвокатської таємниці. Зокрема мо-

ва йде про заборону розголошення конфіденційних відомостей третім 

особам, неможливість участі захисника у справі, якщо раніше він пред-

ставляв інтереси протилежної сторони. Водночас про повноцінне функ-

ціонування інституту адвокатської таємниці говорити не доводиться, 
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адже ж особливості общинного, феодального укладу життя суспільства 

не створювала для цього відповідних передумов. 

3) 60-ті роки 19 століття - 1917 рік. Період проведення судової ре-

форми в Російській імперії та створення правових підстав діяльності за-

хисників (заснування інститутів присяжної та приватної адвокатури), до-

тримання професійної таємниці повіреними. Проводяться численні нау-

кові дослідження, теоретичні обґрунтування абсолютного характеру тає-

мниці, неможливості її розголошення захисником (передачі документів, 

що її містять) за жодних підстав. Незважаючи на деякі законодавчі нето-

чності, станом на початок 20 століття інститут адвокатської таємниці в 

Російській імперії був вже цілком сформований. 

4) 1917 – 1979 роки. На початку свого режиму радянська влада 

повністю відкинула здобутки в даній сфері Російської імперії, ліквідував-

ши інститут адвокатури, а з ним і поняття професійної таємниці. З часом 

колегії адвокатів все ж таки були відновлені; в кримінально – процесуа-

льне законодавство введена норма про неможливість допиту адвоката 

як свідка по певних справам, до професійних обов‘язків адвоката відне-

сено заборону розголошення відомостей, отриманих від клієнта в рамках 

судової справи. Водночас режим таємності мав багато виключень, зок-

рема не поширювався на ряд злочинів. 

5) 1979 -1993 роки. Цей період охоплює останній відтинок часу іс-

нування СРСР та перші роки незалежності України. На відміну від попе-

реднього законодавства, яке обмежувала режим конфіденційності на-

данням допомоги по конкретній судовій справі, нова законодавча норма 

містить більш широке тлумачення, включає надання будь – якої юридич-

ної допомоги особі. Таким чином з моменту прийняття та введення в дії 

закону про адвокатуру в СРСР та положення про адвокатуру в Українсь-

кій РСР зобов‘язання по збереженню адвокатської таємниці 

пов‘язувалися вже не з представництвом в суді як однієї з функцій захи-
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сника, а з самим правовим статусом адвоката як особи, що надає про-

фесійну юридичну допомогу. 

6) 01 лютого 1993р. – по нинішній час. Починаючи з прийняттям 

незалежною Україною власного закону про адвокатуру поняття «адво-

катська таємниця» отримала законодавче визнання, передбачено еле-

менти, які до нього входять. Відбувається пошук оптимального механізму 

поєднання інтересів громадянина в частині збереження конфіденційності 

змісту відносин з адвокатом та інтересів держави (слідства, правоохоро-

нюваних інтересів третіх осіб), зокрема під час проведення гласних та 

негласн негласних слідчих (оперативно-розшукових) дій по відношенню 

до адвоката. 

Запропонована класифікація етапів розвитку та становлення ін-

ституту адвокатської таємниці на українських землях найбільш вдало, 

всебічно розкриває історичні аспекти даного процесу, дозволяє з ретро-

спективної точки зору оцінити досвід попередніх поколінь, в тому числі в 

цілях недопущення повторення помилок минулого, зокрема щодо нехту-

вання природним правом індивіда на захист та залежності адвокатури 

від державного механізму. 
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Секція 4 «Кримінальне право. Кримінальний процес.  

Кримінологія. Криміналістика» 

 

УДК 343.412 

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ЖУРНАЛІСТІВ В УКРАЇНІ 

Автор: Павликівський В.І., д-р юрид. наук,  завідувач кафедри криміна-

льно-правових дисциплін та адміністративного права Харківський еко-

номіко-правовий університет, м. Харків  

 

Минуло майже 17 років з появи в Кримінальному кодексі України 

норми про відповідальність за перешкоджання законній професійній дія-

льності журналістів. Однак, незважаючи на це, в Україні продовжується 

наступ на свободу слова, посягання на життя, здоров‘я, власність жур-

налістів [1]. 

У 2014 році такі міжнародні організації, як «Репортери без кордо-

нів» та Комітет захисту журналістів, включили Україну до трійки країн сві-

ту, що є найбільш небезпечними для журналістів (після Сирії та Палес-

тини) [2]. Підстави — протягом року на території України загинуло 7 жур-

налістів, з них один, В. Веремій, убитий під час подій на Майдані, і 6 – у 

зоні АТО. 2016 рік продовжив сумну традицію. 20 липня з використанням 

вибухового пристрою цинічно та відкрито було вбито відомого журналіс-

та П. Шеремета [3]. Сучасні негативні тенденції у сфері свободи слова 

підтверджуються й офіційною статистикою. Згідно даних Генеральної 

прокуратури України, якщо у 2016 році було зареєстровано 92 перешко-

джання професійній діяльності журналістів, погроз та насильства щодо 

журналістів - 34, знищення майна журналіста - 4, то у 2017 році зареєст-

ровано 114 перешкоджань законній професійній діяльності журналістів, 

33 – погроз та насильства; 8 посягань на власність, 1 замах на життя [4]. 
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За даними Інституту масової інформації картина виглядає ще гірше 

[1]. У 2017 році на неокупованій території України ІМІ зафіксував 281 ви-

падок порушень свободи слова, у 2016 році – 264 випадків, у 2015 році – 

310 випадків, у 2014 році – 995 випадків. 

Лідером за кількістю порушень у 2017 році стала категорія ―переш-

коджання законній професійній діяльності журналістів‖ – 92 випадки. 

Друге місце посіла категорія ―обмеження доступу до публічної інформа-

ції‖ – 41 випадок. За кількістю порушень на четвертому місці опинилися 

напади і побиття журналістів – 30 випадків. П‘яте місце за кількістю по-

рушень посіли кібератаки – 15 випадків.  

Все вищевикладене змусило законодавця здійснити низку кроків з 

вдосконалення чинного кримінального законодавства. Так, для посилен-

ня правового захисту журналістів у 2015–2016 роках було прийнято низку 

змін у кримінальне законодавство. У 2015 році введено додаткові норми, 

спрямовані на захист життя, здоров`я, волі та власності журналістів і 

членів їх сімей. Таким чином, у розділі XV Особливої частини КК України 

з‘явилась низка спеціальних норм про відповідальність за злочини проти 

журналістів: ст. 345-1 «Погроза або насильство щодо журналіста»; ст. 

347- 1 «Умисне знищення або пошкодження майна журналіста»; ст. 348-

1 «Посягання на життя журналіста»; ст. 349-1 «Захоплення журналіста як 

заручника»; ч 2 ст. 375 «Постановлення суддею (суддями) завідомо не-

правосудного вироку, рішення, ухвали або постанови з метою перешко-

джання законній професійній діяльності журналіста». Змінилася і назва 

розділу XV Особливої частини КК України «Злочини проти авторитету 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань 

громадян та злочини проти журналістів».  

Крім того, у 2016 році зазнала змін редакція ст. 171 КК України, 

якою передбачено окрему відповідальність за перешкоджання, вплив та 

переслідування журналістів. Таким чином, на сьогодні напрацьована ши-
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рока нормативна база кримінально-правового забезпечення захисту 

свободи слова в Україні. В той же час, динаміка правопорушень та ефек-

тивність боротьби з правопорушеннями у сфері свободи слова свідчать 

про зворотне. Аналіз лише офіційних даних дозволяє стверджувати про 

суттєву різницю в кількості зареєстрованих кримінальних проваджень і 

кримінальних проваджень направлених до суду з обвинувальним актом. 

Так, якщо у 2016 році було зареєстровано 92 перешкоджання професій-

ній діяльності журналістів, то направлено в суд з обвинувальним актом 

лише 6 справ; погроз та насильства стосовно журналіста зареєстровано 

34, спрямовано в суд – 6. Аналогічна ситуація спостерігається у 2017 ро-

ці. Зареєстровано 114 перешкоджань професійній діяльності журналіста і 

лише 4 з них направлено до суду з обвинувальним актом; погроз та на-

сильства щодо журналістів - 33, в суд направлено лише 2 [4]. Зазначена 

ситуація, незважаючи на суттєве реформування кримінального законо-

давства практично не змінюється протягом багатьох років. За даними 

Генеральної прокуратури України за січень–вересень 2013 року у Єди-

ному реєстрі досудових розслідувань було обліковано 42 кримінальні 

провадження, відкриті за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 

171 КК України, і лише 6 із них направлено до суду з обвинувальним ак-

том, у 2012 році – 5, у 2011 р. – 5, у 2010 р. – 4, у 2009 р. – 2, у 2008 р. – 

1. Таким чином, незважаючи на суттєві зрушення у сфері законодавчого 

забезпечення свободи слова реальний стан захисту прав журналістів за-

лишається на низькому рівні. 

Враховуючи вищевикладене можна зробити наступні висновки: 

1. Законодавчі зміни у сфері кримінально-правового забезпечення 

захисту свободи слова та професійної діяльності журналістів не дають 

очікуваного ефекту. 



 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ -  2018 

Х МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

  
 

136 

2. Спостерігається значна диспропорція між кількістю злочинних 

порушень свободи слова та кількістю спрямованих до суду справ з обви-

нувальним актом. 

3. Зазначена ситуація обумовлена декількома чинниками, основни-

ми з яких є: недоліки законодавчого формулювання кримінальних забо-

рон у сфері захисту свободи слова, низька ефективність роботи правоо-

хоронних органів та суду в сфері юридичного захисту свободи слова та 

прав журналістів, недостатня правова підготовка слідчих та інших пра-

цівників структурних підрозділів Національної поліції, а також відсутність 

роз‘яснень судових органів та наукових установ з питань застосування 

кримінального законодавства у сфері захисту свободи слова. 
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КРИТЕРІЇ ВИПРАВЛЕННЯ ЗАСУДЖЕНОГО  

ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ НА ПЕВНИЙ СТРОК 

Автор: Сторчак Н.А., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедри мор-

ського та господарського права, Національний університет корабле-

будування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв 

 

Однією із суспільнокорисних цілей покарання у виді позбавлення 

волі на певний строк є виправлення засудженого. Вона є результатом 

утілення утилітаристської (консеквенціалістської) теорії покарання, яка 

свого часу справила неабиякий гуманістичний вплив на еволюцію кримі-

нально-правової доктрини [10, с. 248]. 

Сутність і ефективність виправлення засудженого до позбавлення 

волі вивчали Е. Р. Азарян, С. Ю. Битко, О. П. Горох, С. І. Демєнтьєв, В. В. 

Мина, А. Ф. Міцкевич, Л. О. Мостепанюк, І. С. Ной, А. В. Синельников, Ф. 

Р. Сундуров, І. В. Упоров, М. І. Хавронюк, А. І. Чучаєв, М. Д. Шаргородсь-

кий та ін. Беручи за основу їх праці, можна проаналізувати критерії (по-

казники) виправлення особи, яка відбуває позбавлення волі, та деталізу-

вати очікувані результати застосування цього покарання, що й ставиться 

за мету дослідження.   

Аналіз сутності виправлення призводить до висновків, що під ним 

прийнято розуміти: з одного боку, викоренення в особистості засуджено-

го таких суб‘єктивних властивостей, як антисуспільні погляди, переко-

нання та звички, які призвели та реально здатні знов призвести до вчи-

нення злочину, тобто гальмування негативних моментів у змісті особис-

тості злочинця; із другого боку – набуття засудженим якостей, які свід-

чать про міцну звичку до елементарно добропорядної поведінки, соціа-

льно корисних настанов, знань і навичок, тобто формування у психіці 
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особи позитивних із точки зору суспільства та його законослухняних гро-

мадян ціннісних орієнтацій [12, с. 572; 6, с. 111; 1, с. 96-97; 10, с. 248]. 

Таким чином, мета виправлення засудженого до позбавлення волі 

пов‘язується зі змінами в його поведінці, свідомості, моральності та волі. 

Це підтверджує й положення Кримінально-виконавчого кодексу України, 

за ч. 1 ст. 6 якого виправлення засудженого – це процес позитивних змін, 

які відбуваються в його особистості та створюють у нього готовність до 

самокерованої правослухняної поведінки [5]. 

Багаторічний досвід застосування покарань, у тому числі строкового 

позбавлення волі, засвідчив, що досягнення мети виправлення важко 

оцінити, а іноді її досягнення нереальне. Одним із свідчень цього є те, 

що по закінченню строку відбування покарання адміністрація установи 

виконання покарань зобов‘язана звільнити засудженого, незалежно від 

того, чи досягнута мета виправлення. У такому випадку визначити і пев-

ним чином виміряти ступінь виправлення особи не видається можливим. 

У той же час, у ході відбування покарання засуджений може бути звіль-

нений від подальшого його відбування з підстав, за яких критерій випра-

влення є визначальним для їх застосування, – звільнення від відбування 

покарання з випробуванням, умовно-дострокове звільнення, заміна не-

відбутої частини покарання більш м‘яким.    

При цьому критерії виправлення законодавець визначає достатньо 

відносно: для звільнення з випробуванням – якщо суд дійде висновку про 

можливість виправлення засудженого без відбування покарання, протя-

гом визначеного іспитового строку особа не вчинить нового злочину і ви-

конає покладені на неї обов'язки,  необхідні й достатні для її виправлен-

ня з урахуванням ступеня тяжкості вчиненого, а також не буде система-

тично вчиняти правопорушення, що потягли за собою адміністративні 

стягнення та свідчать про її небажання стати на шлях виправлення  

(ст.ст. 75, 73, 78 Кримінального кодексу України); для умовно-дострокове 
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звільнення – якщо засуджений сумлінною поведінкою і ставленням до 

праці довів своє виправлення (ст. 81); для заміни невідбутої частини по-

карання більш м'яким – якщо засуджений став на шлях виправлення (ст. 

82) [4]. 

У будь-якому випадку йдеться про досягнення певного ступеня ви-

правлення засудженого (готовності до нього). Наріжним питанням при 

цьому є визначення критеріїв (показників) його оцінки.  

У спеціальній літературі йдеться про те, що оцінити ступінь виправ-

лення можливо через ставлення до навчання, до праці та підвищення 

професійної кваліфікації, до колективу, до дотримання вимог режиму, до 

скоєного особою злочину і до призначеного судом покарання, до оточую-

чих і до своєї сім‘ї і, нарешті, через самооцінку [8, с. 90].  

Офіційне узагальнення судової практики Вищим спеціалізованим су-

дом у цивільних і кримінальних справах (2017) щодо питання про критерії 

оцінки виправлення не можна визнати повним і вичерпним. Зокрема, за-

уважується, що у ході застосування заміни невідбутої частини покарання 

більш м‘яким «судами при вирішенні справ цієї категорії переважно вра-

ховувалось такі обставини: чи стала особа на шлях виправлення, чи праг-

не засуджений до такого виправлення, чи є позитивні зрушення в його по-

ведінці і ставленні до праці, які свідчать про успішне здійснення процесу 

виправлення, а саме: зразкова поведінка, сумлінне ставлення до праці. 

При цьому необхідно зазначити, що висновки  про становлення особи на 

шлях виправлення слід робити не лише за період, що безпосередньо пе-

редує настанню строку, після відбування якого можливе застосування 

заміни невідбутої частини покарання більш м‘яким, а за весь час відбу-

вання покарання або принаймні протягом значної частини цього строку» 

[11]. 

О. П. Горох детально визначає критерії сумлінної поведінки та став-

лення до праці, які можуть свідчити про те, що засуджений став на шлях 
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виправлення [2, с. 146-149]. Крім того, він аналізує судову практику умо-

вно-дострокового звільнення від відбування покарання та заміни невід-

бутої частини покарання більш м'яким, за результатами чого приходить 

до висновків, що у багатьох випадках суди обмежуються лише констата-

цією того, що поведінка засудженого є сумлінною чи він сумлінно ста-

виться до праці й не визначають, у чому це полягає [3, с. 105, 107; 2, с. 

146, 148]. 

Разом із тим, у переважній більшості кримінальних справ суди все-

таки зазначають показники, що на їх думку, доводять сумлінну поведінку 

засудженого та сумлінне ставлення до праці. Так, про сумлінну поведінку 

здебільшого свідчать непорушення режиму відбування покарання, відсу-

тність дисциплінарних стягнень, позитивна характеристика засудженого 

адміністрації установи відбування покарання. Крім того, суди беруть до 

уваги непорушення режиму відбування покарання після погашення дис-

циплінарних стягнень, участь у  програмах виховного впливу, активну 

участь у  громадському житті кримінально-виконавчої установи, підви-

щення освіти, наявність подяк, зразкову поведінка засудженого, участь у  

колективах самодіяльності, часткове відшкодування збитків. У судовій 

практиці показником сумлінної поведінки також визнається отримання 

гарантійних листів від сім‘ї, що надала згоду на подальше проживання із  

засудженим, а  також від  потенційних роботодавців про  працевлашту-

вання засудженого на роботу після його дострокового звільнення [2, с. 

146, 148]. 

Домінуючим показником сумлінної праці є те, що засуджений має 

заохочення в  роботі (подяка, похвальна грамота, грошова премія тощо). 

Також суди констатують, коли засуджений працює, виконує разові дору-

чення, бере участь у благоустрої колонії [2, с. 148].  

У цьому випадку доцільним є також урахування факту, на яких 

об‘єктах залучається до роботи засуджений. Засуджені залучаються до  
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праці зазвичай на  підприємствах, у  майстернях колоній, а також на 

державних або інших форм власності підприємствах за  умови забезпе-

чення їх  належної охорони та  ізоляції (ч. 1 ст. 118 Кримінально-

виконавчого кодексу України) [5]. Направлення засудженого на роботу за 

межі колонії здійснюється, зважаючи на його позитивну поведінку та ста-

влення до праці.  

Згідно із позицією Верховного Суду України (2002) судам при розг-

ляді питання про заміну невідбутої частини покарання більш м‘яким слід 

ретельно з‘ясовувати ставлення засудженого до вчинення злочину [9]. У 

зв‘язку із цим видається, що невизнання засудженим своєї  вини у вчи-

неному злочині не може свідчити, що він став на шлях виправлення. 

Факт  невідшкодування засудженим за  час відбування покарання завда-

ної злочином шкоди  потребує належної уваги суду. Особливо, якщо за-

суджений був працевлаштований (на підприємстві, у майстерні колонії 

або на державному чи іншої форми власності підприємстві) і мав факти-

чну можливість відшкодовувати завдану злочином шкоду, але не робив 

цього. Це  свідчить про небажання засудженого виконувати вирок у цій 

частині та відсутність його каяття у  вчиненому.  

В юридичній літературі також пропонується оцінювати такі прояви 

виправлення засудженого: 

у контексті ставлення засудженого до вчиненого злочину – написан-

ня листів-каяття потерпілому, примирення з потерпілим, відвідування 

священнослужителя та участь у релігійних обрядах, допомога в розкритті 

інших злочинів;  

у контексті ставлення засудженого до  суспільного життя – зокрема 

відмова від негативних зв‘язків з кримінальним оточенням і впливу зло-

чинної моралі, невчинення правопорушень, самоосвіта, участь у  про-

грамах диференційованого виховного впливу, участь у діяльності 

об‘єднань громадян, проходження курсу лікування від алкоголізму, нар-
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команії або іншого захворювання, що становить небезпеку для здоров‘я 

інших осіб;  

у контексті ставлення засудженого до режиму відбування покарання 

– культура спілкування з представниками адміністрації та засудженими, 

подання прикладу для поведінки іншим засудженим, участь у самодіяль-

них організаціях засуджених і гуртках за інтересами, прагнення завчасно 

вирішити питання про трудове та побутове влаштування після звільнен-

ня з місць відбування покарання тощо;  

у контексті ставлення засудженого до майбутнього життя – підтри-

мання стійкого зв‘язку з близькими, відновлення або створення сім‘ї, на-

явність місця проживання на волі тощо [2, с. 146-147]. 

Зазначене вище засвідчує багатовимірність можливих змін у поведі-

нці та особистості засудженого, який зазнає виправлення у ході відбу-

вання позбавлення волі на певний строк. Чим більше таких змін, причому 

різного спрямування (ставлення засудженого до вчиненого злочину, до 

режиму відбування покарання, до праці, до суспільного життя, до свого 

майбутнього тощо), тим вищим є ступінь виправлення особи. Разом із 

тим, оскільки процес виправлення засудженого є суб‘єктивно зумовле-

ним, слід ураховувати, що позитивна поведінка в умовах відбування по-

карання може бути пристосуванням до вимог адміністрації установи з 

метою отримання можливості дострокового звільнення, що означатиме 

досить високий ризик потенційного рецидиву з боку особи у подальшому 

її житті в суспільстві. 
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Сьогодні вже неможливо уявити фінансово-економічну діяльність 

без використання інформаційно-комунікаційних технологій, бурхливий 

розвиток яких відбувається в XXI столітті. На разі такі технології набули 

широкого застосування в усіх видах діяльності, їх широке впровадження 

зумовило й таке негативне явище як кіберзлочинність. 

Актуальність і небезпека явища кіберзлочинності, а також значу-

щість його вивчення підтверджуються положеннями Законів України 

«Про боротьбу з тероризмом» та «Про основи національної безпеки 

України». Згідно зі ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» 

техногенний тероризм як злочин, скоєний з терористичною метою, з ви-

користанням комп'ютерних систем та мереж зв'язку, створює умови для 

аварій та катастроф антропогенного характеру [5]. Відповідно до ст. 7 

Закону України «Про основи національної безпеки України» на сучасно-

му етапі комп'ютерна злочинність та комп'ютерний тероризм є однією з 

основних реальних і потенційних загроз національної безпеки України, 

стабільності в суспільстві та інформаційній сфері [7].  

Питання кіберзлочинності були  розглянуті в наукових працях бага-

тьох учених, зокрема О. Амеліна,  Д. Пашнєва, Ю. Батуріна, В. Бутузова, 

В. Голубєва, О. Дзьобаня, М. Кравцової, В. Лісового, В. Навроцького, В.  

Сташиса, В. Шеломенцева, О. Юрасова та багатьох інших.  

Метою роботи є проведення аналізу  норм чинного законодавства 

(національного та міжнародного) і наукових праць щодо визначення по-
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нять «кіберзлочин» і «кіберзлочинність», а також характеристика основ-

них видів кіберзлочинів. 

У Законі України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки 

України»  визначено поняття  «кіберзлочину» (комп‘ютерного злочину): 

суспільно небезпечне винне діяння у кіберпросторі та/або з його викори-

станням, відповідальність за яке передбачена законом України про кри-

мінальну відповідальність та/або яке визнано злочином міжнародними 

договорами України [6]. 

З наукової точки зору, кіберзлочини є сукупністю передбачених чин-

ним законодавством кримінально караних суспільно небезпечних діянь 

(дій чи бездіяльності), що посягають на право захисту від несанкціонова-

ного поширення та використання інформації, негативних наслідків впли-

ву інформації чи функціонування інформаційних технологій, а також інші 

суспільно небезпечні діяння, пов‘язані з порушенням права власності на 

інформацію та інформаційні технології, права власників або користувачів 

інформаційних технологій вчасно одержувати або поширювати достовір-

ну й повну інформацію [1, с. 7]. 

Варто звернути увагу, що в спеціальній юридичній літературі наве-

дені такі ознаки кіберзлочинів, що відрізняють їх від «звичайних» злочин-

них посягань і значно підвищують їх суспільну небезпечність. По-перше, 

кіберзлочин не вимагає фізичного зближення жертви та суб‘єкта злочину 

в момент вчинення такого. По-друге, кіберзлочин є «автоматизованим» 

злочином (суб‘єкт злочину за допомогою комп‘ютерних технологій протя-

гом короткого періоду часу може збільшити кількість протиправних діянь 

до декількох тисяч).  По-третє, суб‘єкт кіберзлочину не підвладний обме-

женням, що існують у фізичному світі (кіберзлочини можуть бути вчинені 

моментально, а тому потребують швидкої реакції на них). По-четверте, 

кіберзлочинність і досі залишається новим феноменом і наука ще не 

здатна встановлювати моделі розповсюдження різних видів злочинів ге-
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ографічно та демографічно, як це можливо стосовно злочинів, що вчи-

няються у реальному, фізичному світі [4, с. 130]. 

Виходячи з наведеного, можна дійти висновку, що кіберзлочин – це 

протиправне винне діяння (дія або бездіяльність), яке передбачає втру-

чання в дані персональних комп‘ютерів, комп‘ютерних програм і 

комп‘ютерних мереж, або діяння, вчинене за допомогою комп‘ютерів та 

інших сучасних технологій, за яке передбачається кримінальна відпові-

дальність та яке може створювати особисту небезпеку для громадян, за-

грозу національній безпеці держави та світовій безпеці. 

Щодо класифікації кіберзлочинів, то вона не має чіткого нормативно-

правового закріплення. Лише окремі з таких злочинів зазначені у розділі 

XVI Кримінального кодексу України, який має назву «Злочини у сфері ви-

користання електронно-обчислювальних машин (комп‘ютерів), систем та 

комп‘ютерних мереж і мереж електрозв‘язку» [11]. 

Спроба класифікації кіберзлочинів здійснена у  Конвенції Ради Єв-

ропи про кіберзлочинність (ст.ст. 2–10). Їх можна умовно поділити на чо-

тири групи:  

1) правопорушення проти конфіденційності, цілісності та доступності 

комп‘ютерних даних і систем (незаконний доступ, нелегальне перехоп-

лення комп‘ютерних даних, втручання в дані, втручання в систему, злов-

живання пристроями);  

2) правопорушення, пов‘язані з комп‘ютерами (підробка, пов‘язана з 

комп‘ютерами, та шахрайство, пов‘язане з комп‘ютерами);  

3) правопорушення, пов‘язані зі змістом (правопорушення, пов‘язані 

з дитячою порнографією);  

4) правопорушення, пов‘язані з порушенням авторських і суміжних 

прав [9]. 

Найпоширенішими видами кіберзлочинів у сучасному світі криміно-

логи вважають: 



 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ -  2018 

Х МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

  
 

147 

– кардинг – використання в операціях реквізитів платіжних карт, 

отриманих зі зламаних серверів інтернет-магазинів, платіжних і розраху-

нкових систем, а також із персональних комп‘ютерів (безпосередньо або 

через програми віддаленого доступу, «трояни», «боти»); 

– фішинг – клієнтам платіжних систем надсилаються повідомлення 

електронною поштою нібито від адміністрації або служби безпеки цієї си-

стеми із проханням вказати свої рахунки та паролі; 

– вішинг – у повідомленнях міститься прохання зателефонувати на 

певний міський номер, а під час розмови запитуються конфіденційні дані 

власника картки; 

– онлайн-шахрайство – несправжні інтернет-аукціони, інтернет-

магазини, сайти та телекомунікаційні засоби зв‘язку; 

– піратство – незаконне розповсюдження інтелектуальної власності 

в Інтернеті; 

– кард-шарінг – надання незаконного доступу до перегляду супутни-

кового та кабельного телебачення; 

– соціальна інженерія – технологія управління людьми в інтернет-

просторі; 

– мальваре – створення та розповсюдження вірусів і шкідливого про-

грамного забезпечення; 

– протиправний контент – контент, що пропагує екстремізм, теро-

ризм, наркоманію, порнографію, культ жорстокості та насильства; 

– рефайлінг – незаконна підміна телефонного трафіка [3]. 

Одиночні та множинні кіберзлочини у своїй сукупності утворюють 

явище кіберзлочинності. Слід відзначити, що сучасні дослідники нерідко 

вважають терміни «кіберзлочинність», «комп‘ютерна злочинність», «зло-

чинність у сфері високих (інформаційних) технологій», «високотехнологі-

чна злочинність» синонімами. Однак існують і інші точки зору, за якими 

термін «кіберзлочинність» є найширшим та охоплює найбільшу кількість 
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злочинних посягань у віртуальному середовищі. До того ж використання 

саме терміну «кіберзлочинність» передбачає міжнародне законодавство 

[8, с. 173]. 

Щодо поняття кіберзлочинності, то на думку О. Амеліна, кіберзло-

чинність – це сукупність злочинів, що вчиняються у віртуальному просто-

рі за допомогою комп‘ютерних систем або шляхом використання 

комп‘ютерних мереж та інших засобів доступу до віртуального простору 

в межах комп‘ютерних мереж, а також проти комп‘ютерних систем, 

комп‘ютерних мереж і комп‘ютерних даних [1, с. 332]. 

М. Кравцова визначає кіберзлочинність як соціально-правовий фе-

номен, що проявляється в забороненій законом про кримінальну відпові-

дальність предметній діяльності (кримінальній активності) частини насе-

лення з використанням електронно-обчислювальних машин 

(комп‘ютерів), телекомунікаційних систем, комп‘ютерних мереж і мереж 

електрозв‘язку [10, с. 12]. Таке визначення видається таким, що більше 

відповідає реаліям сучасних технологічних можливостей для вчинення 

кіберзлочинів, оскільки охоплює не лише комп‘ютерні а й інші способи 

зв‘язку. 

Таким чином, кіберзлочинність є набагато ширшою за комп‘ютерну 

злочинність, оскільки відображає не лише ті злочини, об‘єктом і засобом 

посягання яких є комп‘ютери, а й злочини, об‘єктом посягання яких є ін-

формація загалом. 

Можна зробити висновок, що кіберзлочинність – це надзвичайно не-

безпечне соціальне явище, яке становить загрозу глобального масшта-

бу. На сьогоднішній день протидія з кіберзлочинністю є одним із пріори-

тетних напрямків діяльності правоохоронних органів, держави та суспі-

льства. При цьому йдеться не лише про узгоджувати законодавчої тер-

мінології, безпосередньо пов'язаної з кіберзлочинністю. Розвиток та без-

пека кіберпростору, запровадження електронного урядування, гаранту-
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вання безпеки й сталого функціонування електронних комунікацій та 

державних електронних інформаційних ресурсів мають бути складовими 

державної політики у сфері розвитку інформаційного простору та стано-

влення інформаційного суспільства в Україні. 
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ПРИЧИНИ ТА ЗАХОДИ ПРОФІЛАКТИКИ ЗЛОЧИНІВ, 

ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ЖІНКАМИ 

Автор: Коваленко А.С., юрист, м. Миколаїв 

 

Жіноча злочинність являє собою сукупність злочинів, які вчиняються 

жінками. Злочинність жінок тісно пов‘язана із загальною злочинністю. Ра-

зом з тим вона має певні особливості, які визначаються соціально-

психологічним і біологічним статусом жінки. Від злочинності чоловіків, 

яка домінує практично в усіх показниках загальної злочинності, жіноча 

злочинність відрізняється кількісними показниками, особливостями 

структури і характеру злочинів, роллю жінок у злочинах, вчинених разом 

з чоловіками, способами і знаряддям вчинення злочинів. 

Актуальність теми обумовлена тим, що проблема жіночої злочин-

ності в кримінології ніколи не вважалась першорядною, оскільки серед 

злочинців особи жіночої статі не перевищували 18%. Останніми роками в 
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Україні спостерігається збільшення кількості злочинів, вчинених жінками. 

Із 2000-х років вона зросла вдвічі. Інтерес викликає коефіцієнт злочинної 

активності жінок. Незважаючи на деякі тенденції зростання, він зали-

шається значно нижчим, ніж серед чоловіків і, тим більше, всього насе-

лення. Так, якщо у 2000-х роках у розрахунку на 100 тисяч населення він 

становив 97 осіб, то у 2010-х роках – 190, а у 2017 році він становить 320 

осіб. За 2017 рік в Україні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 

було внесено відомості про 13860 кримінальних правопорушень скоєних 

жінками, що на 2062 кримінальне правопорушення більше ніж за 2016 рік 

у цілому. Ці дані свідчать про приріст жіночої  злочинності [4]. Тому ме-

тою цієї роботи є розгляд основних причин і заходів профілактики жіночої 

злочинності.  

Жіноча злочинність являє собою значну соціальну проблему, оскіль-

ки, крім рис, властивих злочинності загалом, має додаткові негативні 

наслідки для суспільства. Насамперед деструктивно впливає на інститут 

сім'ї та на підростаюче покоління, чим формує «резерв» для майбутніх 

злочинців. Саме тому можна погодитися з думкою про те, що показник 

злочинності серед жінок є своєрідним індикатором здоров‘я суспільного 

життя [3]. 

Кримінологічна характеристика жіночої злочинності, її помітні істотні 

відмінності від чоловічої свідчать про вплив на них явищ біологічного ха-

рактеру. Щодо ролі біологічних факторів у формуванні особистості лю-

дини,  утому числі особи злочинця, висловлюються різні думки. Тому 

природною є постановка проблеми біологічної відмінності жіночої зло-

чинності від чоловічої. Ще у ХІХ ст. представники соціологічної школи у 

кримінології пояснювали менші злочинні прояви у жінок як їх фізичною 

слабкістю, так і відчуженням від громадського життя, замкненістю у колі 

сімейних обов‘язків.  
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Ясна річ, фізичні можливості для реалізації наміру вчинення, напри-

клад, насильницького злочину в жінки, як правило, більш обмежені 

порівняно з чоловіком. У ході сімейно-побутових чи інших за природою 

природи суперечностей жінка звичайно не може завдати чоловікові 

істотної шкоди. Але в той же час, не слід забувати про те, що для жінок 

типовим є вчинення злочинів із заздалегідь обдуманим наміром. Давно 

було зазначено, що заздалегідь обдумане вбивство припускає від-

сутність боротьби збоку жертви і тому воно більш легке для фізично 

слабкішої статі. Що стосується вчинення корисливих злочинів жінками, то 

тут фізичні можливості істотної ролі не відіграють. 

Так, у структурі осіб, що скоїли службові злочини, жінки зустрічають-

ся у два–три рази частіше, ніж серед осіб, які вчинили усі інші види зло-

чинів. Тому можна стверджувати, що близько третини службових зло-

чинів мають жіноче обличчя. Сфери, де жінка виконує професійні 

функції, передусім, пов‘язані із можливістю вільного доступу до ма-

теріальних цінностей (наприклад, торгівля, громадське харчування, бух-

галтерія) або до корупційних схем (медицина, освіта тощо). Здебільшого 

жінки працюють у такій криміналізованій сфері як торгівля, тому не 

випадково, що вони переважають у такому злочині як обман покупців [5]. 

Отже, розглядати феномен жіночої злочинності, як і її малопоши-

реність, тільки крізь призму її біологічної обумовленості навряд чи пра-

вильно. Це мало що дає для її розуміння та організації протидії цьому 

негативному явищу. Що стосується природжених або набутих із часом – 

різних за природою – тілесних і духовних вад, спадкових аномалій і хво-

роб, деяких акцентуацій особистості, то вони, зрозуміло, обтяжують 

формування і пристосування до життя особи взагалі, і жінки, зокрема. 

Але й вони зазвичай самостійно теж не можуть бути «володарями» ви-

бору варіантів її поведінки. Поєднані з несприятливими соціальними 

умовами виховання та існування, ці аномалії сприяють формуванню та-
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ких сталих рис і уявлень особи, які у конкретній ситуації визначають 

вибір злочинного шляху задоволення потреб і досягнення життєвої мети. 

Походження жінок-садисток, жорстоких вбивць, особливо небезпечних 

рецидивісток, свідомість яких знаходиться десь на межі неосудності, є 

все ж рідкісним явищем (хоча випадки такі трапляються, але це винятки) 

[1]. Із зовнішніх факторів злочинність жінок зумовлюється: 1) пропаган-

дою у засобах масової інформації культу грошей, багатства, насильства, 

жорстокості, сексуальної свободи, романтизації злочинного світу; 2) 

недоглядами в роботі суб‘єктів боротьби зі злочинністю; 3) недоліками 

роботи в системі пенітенціарних установ тощо.  

Аналізуючи причини жіночої злочинності, їх загалом можна розбити 

на чотири групи:  

1) Несприятливі процеси в сфері культури, зміна поняття жіночої 

культури, підміна її різними сурогатами, до них можна віднести: недо-

оцінка суспільством значимості споконвічно жіночих функцій (народжен-

ня і виховання дітей, ведення домашнього господарства, рукоділля і т. 

ін.); пріоритет чоловічих видів діяльності (державна служба, вироб-

ництво, комерція); підвищення жіночого руху, заохочує виконання жінка-

ми чоловічих функцій. Ці фактори призводять до поступової втрати жіно-

чої культурою таких явищ, як жіночність, ніжність, милосердя.  

2) Соціально-політична ситуація в країні, зокрема підвищена кри-

міногенність культури, нав‘язуваної засобами масової інформації; криза 

економіки, зубожіння значної частини населення, безробіття; криміналь-

ний раціоналізм буття, тобто обмеження можливості забезпечити нор-

мальне життя законними способами; невпевненість у завтрашньому дні, 

що провокує наркоманію та алкоголізм.  

3) Однією з причин жіночої злочинності є професійна діяльність 

жінки, а саме: недоліки правового регулювання жіночої праці (проблеми 

працевлаштування, невідповідні умови праці, нижча в порівнянні з чо-
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ловіками заробітна плата); недостатня соціальна підтримка працюючої 

жінки (неналежна охорона праці, відсутність турботи про дітей співробіт-

ниці та соціальних пільг). 

4) Сімейне життя і побутова сфера також впливає на жіночу злочин-

ність. Серед них такі причини: сімейні конфлікти (в батьківській або 

власній сім‘ї); негативний вплив чоловіка або співмешканця (підбурюван-

ня до злочину); відсутність постійного місця проживання; агресивна ре-

клама красивого та модного одягу, яка у поєднанні з низьким рівнем жит-

тя створює мотивацію до скоєння корисливих злочинів [1]. 

У зв`язку із цим, необхідним є створення комплексної програми 

профілактики жіночої злочинності. При її розробленні слід брати до уваги 

специфіку жіночої злочинності, її детермінанти загалом і причини 

індивідуальної злочинної поведінки жінок. 

Загально-соціальна профілактика жіночої злочинності полягає у: 

 вдосконаленні законодавства і практики його застосування в 

напрямі гуманності і милосердя до жінок, що вчинили злочин; 

 посиленні соціальної підтримки безробітних жінок (збільшенні ма-

теріальної допомоги, сприянні їх професійній перепідготовці, створенні 

додаткових робочих місць для жінок); 

 поліпшенні побутових умов життя, зміцненні родини, поліпшенні 

умов праці жінок, щоб завантаженість на роботі не заважала догляду за 

дітьми чи повноцінному відпочинку; 

 вихованні жіночого, а не чоловічого типу поведінки; 

 організаційному та матеріальному сприянні розвитку доступних 

більшості жінок форм проведення дозвілля; 

 проведенні культурно-виховних заходів, спрямованих на підви-

щення етичної, трудової, естетичної і правової культури тощо [2]. 

Отже, перелік причин і умов скоєння жінками злочинів не є вичерп-

ним. але знання про них є надзвичайно важливі, оскільки дають мож-
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ливість попередити злочин, що, безсумнівно, буде благом для суспіль-

ства і людини, а також дуже важливо надавати українським жінкам 

соціальну та економічну підтримку, зокрема вдосконалювати законодав-

ство у напрямі створення більш сприятливих умов для розвитку жіночого 

малого бізнесу, соціального підприємництва, громадських ініціатив.  
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ПСИХОЛОГИЯ СЕРИЙНОГО УБИЙЦЫ 

Автор: Курбангелдиев Б., юрист, Туркменістан 

 

Психология касается всех сторон жизни человека. Она изучает та-

кие характеристики и проявления человека как память и мышление, 

стресс и фрустрацию, любовь и ненависть, конформность и конфликт-

ность, лидерство, креативность и пассивность, развитие и старение и 

др. Психологические особенности портрета убийцы касаются психологи-

ческих закономерностей ценностных ориентаций преступника, исследо-

вания психологических основ убийцы и тому подобное.  

Актуальность темы заключается в том, что проблема психологиче-

ского портрета убийцы относится к тем, которые требуют дополнитель-

ной разработки в современной юриспруденции. Знание о психологии 

убийцы позволит узнать преступный тип личности, поэтому, безусловно, 

изучение вопросов, связанных с раскрытием особенностей психологии 

убийцы актуальны на сегодня. Это определяет цель исследования, ре-

зультаты которого изложены ниже.   

Теоретические аспекты психологии убийцы были предметом анали-

за таких ученых, как Ю.Баулин, А. Зелинский, М. Коржанский, П. Михай-

ленко, В. Метведев, М. Мельник, Н. Охотникова, М. Панов, О. Попович, 

О. Шевченко, В. Шевчук и др. 

Личность преступника не только существует, она требует углублен-

ного исследования. Именно поэтому необходимо согласиться с А. Ф. Зе-

линским, который утверждает, что личность преступника – альфа и оме-

га уголовной психологии, ее краеугольный камень. Человек, который 

нарушил уголовный закон, является автором преступления, а ее «дело» 

превращает гражданина в преступника, который «отрицается» обще-

ственным сознанием. В преступников в процессе занятия преступной 
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деятельностью производятся своеобразные умения и навыки, привычки 

и склонности, то есть «преступный» почерк. Склонность к совершению 

преступлений определенным способом – предпосылка преступной про-

фессионализации. Знание специфики способов профессиональной пре-

ступной деятельности – ключ к выявлению виновных [4, с. 314]. 

За последние десятки лет феномен серийных убийц усилился во 

всем мире. Такие пресиупники отличаются от других лиц тем, что со-

вершают тяжкие преступления против жизни и здоровья. Это принципи-

ально отличный тип личности, аналог которого невозможно подыскать 

среди других преступников. Непредсказуемость и поступки, значение ко-

торых невозможно понять, делают таких убийц наиболее социально 

опасными [3, с. 172]. 

В современном понимании серийный убийца – это лицо, которое в 

течение определенного времени (от нескольких месяцев до года) сове-

ршает три и более умышленных убийства при обстоятельствах, отягча-

ющих наказание. Такими обстоятельствами прежде всего являются: 

особая жестокость, насильственное удовлетворение половой страсти 

неестественным способом, глумление над трупом, несовершеннолетни-

ми или малолетними жертвами.  

Мотивация серийных убийств охватывает ведущий и сопутствующий 

мотивы. К ведущим мотивам можно отнести: психологическое и социа-

льное отчуждение в детском и юношеском возрасте, миссионерский мо-

тив (выполнения особой миссии, возложенной на убийцу или произволь-

но ним выбранной), месть на сексуальной почве, комплекс неполноцен-

ности и т. п. [2, с. 152]. 

Важной психолого-юридической характеристикой серийного убийцы 

обычно является тождество или сходство мотивов преступлений и одно-

типность способов совершения. Наиболее распространенным способом 

серийного убийства является удушения, на втором месте – нанесение 
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колото-резаных ран, несовместимых с жизнью, а на третьем – отравле-

ния с помощью специальной жидкости, медицинских препаратов, тяже-

лых металлов (ртуть, таллий и т.д.). Среди менее распространенных 

способов следует выделить применение огнестрельного оружия.  

Жертвами серийного убийцы становятся определенные категории 

лиц, их преступник предварительно тщательно отбирает. В зависимости 

от ведущего мотива, предпочтений, извращений и других характеристик 

серийного убийцы его жертвами становятся: женщины определенного 

возраста, внешности и рода занятий; несовершеннолетние и малолет-

ние лица (преимущественно женского пола); мужчины определенной 

профессии, рода занятий и внешности. 

Обычно серийным убийцам присущи осторожность и минимизация 

риска, хитрость, способность к ролевому перевоплощению, тщатель-

ность планирования преступных действий, эмоциональная асинтонность 

(тупость) к жертвам. Также у них развиты антиципация, самоконтроль, 

воображение и фантазия [2, с. 152]. 

К важным признакам серийных убийств относятся: периодическая 

актуализация криминальной агрессии (убийца никогда не останавливае-

тся на уже совершенном по собственной инициативе); избыточность 

криминальной агрессии (убийство обязательно сопровождается насиль-

ственными действиями, которые непосредственно не связаны с лише-

нием жизни); высокая мобильность после совершения убийства (убийца 

быстро исчезает с места преступления как можно дальше); единствен-

ность жертвы («один эпизод – одна жертва»); совершение убийства без 

соучастников (исключениями являются пары, связанные семейными или 

сексуальными связями); отсутствие очевидцев [1, с. 74]. 

Таким образом, на формирование психологических особенностей 

убийцы, в том числе серийного, безусловно, влияют такие факторы, как 

общество, семья, которая, в данном случае, не оказала на него положи-
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тельного влияния, не дала нужного воспитания. В качестве основопола-

гающего фактора дефектности семейной социализации выступает де-

формация семейных связей и отношений, выражающаяся в структурной 

неполноценности семьи или в нарушении межличностных отношений ее 

членов. 
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нальний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Ми-

колаїв 

 

Використання владою трудових ресурсів засуджених прийшло крізь 

історію від каторжних робіт до робочих команд і виправних загонів і бри-

гад. В основу ідеї використання праці засуджених була покладена думка 
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К. Маркса, який писав: «Слід ясно сказати, що робітники зовсім не хочуть 

із побоювання конкуренції, щоб з кримінальними злочинцями поводили-

ся, як з худобою, і особливо, щоб їх позбавляли єдиного засобу виправ-

лення – продуктивної праці» [1]. Праця (примусова чи добровільна) є ос-

новним заходом виправлення засуджених, але в часи посиленої демок-

ратизації суспільства європейська спільнота вимагає належних умов 

праці засуджених. 

Проблема правового регулювання праці ув‘язнених була відображе-

на в працях таких вітчизняних і зарубіжних вчених, як  Т. Денисова,  О. 

Джужа, І. Жук, С. Кеніна, К. Маркс,  Н. Севастьянова, А. Степанюк,  І. 

Трунов , В. Трубников,  О. Штута та ін. Крім аналізу їх висновків, за мету 

дослідження ставиться також вивчення питання правового регулювання 

праці засуджених в Україні відповідно до міжнародних стандартів. 

Праця – це основна умова людського існування і, безумовно, серед 

заходів виправного впливу на засуджених вона займає особливе місце. 

Це зумовлене тим, що ставлення до суспільно корисної діяльності є сво-

єрідним моральним критерієм людини [1]. 

Міжнародні стандарти поводження із засудженими вимагають, щоб 

праця, яка доручається ув‘язненим, сприяла підтриманню або підвищен-

ню здатності засуджених забезпечувати собі засоби для нормального іс-

нування після звільнення [6]. Тому засуджених залучають до праці  від-

повідно до їх освіти, статі, віку, працездатності, спеціальності. 

Оскільки Кримінально-виконавчий кодекс України спирається на но-

рми Кодексу законів про працю України, для засуджених встанов-

люються відповідна тривалість робочого часу, правила охорони праці, 

техніки безпеки та виробничої санітарії.  

Так, робочий тиждень не може перевищувати 40 годин на тиждень. 

Час початку і закінчення роботи визначаються адміністрацією колонії. 

Засуджені звільняються від роботи у вихідні, святкові та неробочі дні, ви-
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значені законодавством про працю. З урахуванням характеру виконува-

них засудженим робіт допускається підсумований облік робочого часу, 

щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала но-

рмальної кількості робочих годин. 

До тривалості робочого часу засуджених не включається час пе-

ревірок наявності засуджених на робочих місцях, проведення огляду і 

обшуку виробничих об‘єктів (якщо це призводить до зупинки виробничого 

процессу), виведення на роботу та зняття з роботи. 

Якщо за характером виробництва та умовами роботи, а також вихо-

дячи з особливостей функціонування установ, слідчих ізоляторів, запро-

вадження п‘ятиденного робочого тижня є недоцільним, за рішеннями 

начальників установ, слідчих ізоляторів, погодженими з територіальними 

органами управління встановлюється шестиденний робочий тиждень з 

одним вихідним днем. При шестиденному робочому тижні тривалість 

щоденної роботи не може перевищувати 7 годин при тижневій нормі 40 

годин, 6 годин – при тижневій нормі 36 годин і 4 години – при тижневій 

нормі 24 години.  

Засуджені, які працюють, мають право на щорічну відпустку, що є 

стимулюючим фактором і позитивно впливає на засудженого [7]. 

Відповідно до ст. 43 Конституції України всі громадяни, у тому числі 

засуджені, мають право на працю [3]. Реалізація цього права та всіх тру-

дових відносин регулюються Кодексом законів про працю України, де пе-

редбачена оплата праці [4]. 

Для засуджених законодавство встановлює такий порядок оплати 

праці: 

 у виправних колоніях на особовий рахунок засуджених, які вико-

нують норми виробітку або встановлені завдання та не допускають по-

рушень режиму, зараховується незалежно від усіх відрахувань 15 %, а 

на особовий рахунок засуджених чоловіків віком понад 60 років, жінок — 
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понад 55 років, інвалідів першої та другої груп, хворих на активну форму 

туберкульозу, вагітних жінок, жінок, які мають дітей у будинках дитини 

при виправних колоніях, – не менш як 50 % нарахованого їм місячного 

заробітку; 

 засудженим, які відбувають покарання у виховних колоніях, діль-

ницях соціальної реабілітації виправних колоній, колоніях мінімального 

рівня безпеки з полегшеними умовами тримання, а також засудженим 

жінкам, яким дозволено проживання за межами виправної колонії, на 

особовий рахунок зараховується незалежно від усіх відрахувань не 

менш як 75 % нарахованого їм місячного заробітку [7]. 

Важливим стимулюючим до праці засуджених є положення про за-

рахування часу роботи засудженого у виправній установі до трудового 

стажу та питання пенсійного забезпечення. Пенсія, призначена 

ув‘язненому, підлягає державному пенсійному забезпеченню на загаль-

них підставах [2]. 

Фахівці у галузі кримінально-виконавчого права зазначають про іс-

нування деяких проблем у сфері праці засуджених. По-перше, попри за-

конодавче закріплення умов праці, що суспільство може сумніватися в 

поліпшенні ефективності праці засуджених та їх інтересу до виправлен-

ня. Це виражається в тому, що держава й сьогодні не спроможна надати 

можливість засудженому займатися тим видом праці, що йому до вподо-

би або є для нього доцільним, зокрема, на оплачуваних роботах, а отже, 

має місце негативне ставлення засуджених до праці, що сприймається 

як небажання виправлятися. Разом із тим, сумлінне ставлення до праці 

відповідно до чинного законодавства є підставою для застосування за-

охочувальних засобів, зокрема умовно-дострокового звільнення від 

відбування покарання, які належать не до прав чи обов‘язків засуджених, 

а до законних інтересів. 
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Крім того, не стимулюють до праці проблеми несправного облад-

нання, загромадження робочих місць, недотримання правил техніки без-

пеки, тобто здебільшого причини, які залежать від умов та організації 

праці на виробництві, на які адміністрація  установа відбування покаран-

ня певним чином не реагує [9; 1]. 

Як зауважує Н. І. Севастьянова, засуджені сприймають працю в міс-

цях позбавлення волі як примусову, що викликає зневагу серед засудже-

них. Це зумовлено тим, що виробнича діяльність установ виконання по-

карань здійснюється на підприємствах радянського типу, де не врахову-

ються наслідки впливу такої праці на виправлення та ресоціалізацію за-

суджених, а також одноманітна й низькооплачувана праця призводить до 

втрати інтересу до роботи та виснажує засуджених [8]. 

По-друге, у КВК України закріплено два види праці. Першу варто 

визнати необов‘язковою тому, що надано можливість вільного вибору. 

Друга – обов‘язкова, бо передбачено безоплатну працю в межах устано-

ви виконання покарань (благоустрій установи, поліпшення житлово-

побутових умов засуджених, заготівля продовольства тощо).  

Якщо аналізувати  безоплатну працю в мехаж устнови виконання 

покарань, то тут можна відзначити порушення вимог п. 34.1. Мінімальних 

стандартних правил поводження з ув‘язненими, де зазначено, що 

ув‘язнених не слід карати в дисциплінарному порядку роботою по обслу-

говуванню установи та обов‘язковою є винагорода за працю [9; 1].  

Підсумовуючи аналіз правового регулювання умов праці засудже-

них, можна зробити висновок, що національне законодавство має на меті 

поліпшення умов праці на виробництвах установ виконання покарань та 

формування позитивного ставлення засудженого до праці, адже це є 

ефективним засобом виправлення та соціалізації ув‘язнених. Але зали-

шаються проблеми в організації праці засуджених, за якими установа ви-

конання покарань може і повинна здійснювати контроль та регулювати 
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відносини з підприємствами, на яких працюють засуджені, із тим щоб до-

тримувалися норми національного та міжнародного законодавства, які 

охороняють інтереси осіб, що відбувають покарання. 
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Сучасний етап існування українського соціуму характеризується ви-

соким рівнем злочинності та застосуванням позбавлення волі як засобу 

протидії їй. Існування такої соціальної групи, як засуджені, є реальною 

небезпекою для суспільства  України. Тому суспільство намагається ро-

бити певні кроки для розв‘язання проблем ресоціалізації засуджених, 

але їх не можна визнати значними, в результаті чого установи відбуван-

ня покарань залишаються наодинці з проблемами, які об‘єктивно та са-

мостійно вирішувати не в змозі.  
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У зв‘язку з цим, метою даного дослідження є вивчення сутності та 

основних засад ресоціалізації засуджених в Україні, а також розгляд мо-

жливостей залучення різних суспільних інституцій до цього процесу. 

Теоретичною основою дослідження стали праці таких вчених, як В. 

Білецький, О. Богатирьова, Р. Ващенко, Ю. Гарасимів, К. Горобець, С. 

Дипко, С.  Здіорук, О. Зубков, О. Караман, М. Кутєпова, А. Осипова, О. 

Романенко, О. Соколова, В. Сулицький, С. Царюк. 

Для детального аналізу даної проблеми ресоціалізації засуджених 

потрібно вивчити дефініції поняття «ресоціалізації», що становить зміс-

тову основу дослідження. 

Законодавець визначає ресоціалізацію як свідоме відновлення засу-

дженого в соціальному статусі повноправного члена суспільства; повер-

нення його до самостійного загальноприйнятого соціально-нормативного 

життя в суспільстві (ч. 2 ст. 6 Кримінально-виконавчого кодексу України) 

[5].  

Соціологічний енциклопедичний словник визначає ресоціалізацію як 

повторну соціалізацію, що відбувається протягом усього життя індивіда у 

зв‘язку зі змінами його установок, цілей, норм і цінностей життя; процес 

пристосування девіантного індивіда до життя без гострих конфліктів [9]. 

Слід звернути увагу на тлумачення поняття ресоціалізації засудже-

них М. Кутєповим, який під нею розуміє не повернення правопорушника 

в суспільство таким, яким він був, із певною системою протиправних 

зв‘язків, цінностей, орієнтацій, а відновлення старих і створення нових 

систем ціннісних орієнтацій, характеру поведінки, тобто вироблення го-

товності до самокерованої правослухняної поведінки [6, с. 230]. 

Із розглянутих позицій щодо визначення поняття «ресоціалізація», 

можна зробити такі висновки:  

1) ключовим елементом цього процесу є усвідомлення засудженим  

його здатності до виживання та розвитку в нових і непередбачених об-
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ставинах, готовність вибирати соціально прийнятні способи існування, 

зберігаючи свою індивідуальність; 

2) метою ресоціалізації є прагнення до змін, а саме спрямованості 

особистості,  створення системи її моральних, ідейних, правових переко-

нань, відповідно до прийнятих у суспільстві норм і цінностей, формуван-

ня в осіб, що відбувають покарання, здатності до самостійного стабіль-

ного законослухняного життя після звільнення; 

3) особливість ресоціалізаційного процесу полягає в тому, що цей 

процес виступає як основний механізм морального впливу на засудже-

них, засіб цілеспрямованого  впливу на особистість із метою прищеплен-

ня їй навичок орієнтації в соціумі, формування навичок прийнятного спо-

собу життя, психологічної готовності до законослухняної поведінки. 

Процес ресоціалізації відбувається шляхом застосування комплексу 

спеціальних засобів. Відповідно до ч. 3 ст. 6 Кримінально-виконавчого 

кодексу України основними засобами виправлення та ресоціалізації за-

суджених є встановлений порядок виконання та відбування покарання 

(режим), пробація, суспільно корисна праця, соціально-виховна робота, 

загальноосвітнє і професійно-технічне навчання, громадський вплив [5]. 

Проте, практичне застосування цих засобів можливе лише після попере-

днього врахування виду покарання, особистості засудженого, особливос-

тей його характеру та поведінки, ступеня суспільної небезпеки, мотивів 

скоєння злочину. 

У літературі неодноразово наголошується про існування низки про-

блем, пов‘язаних із ресоціалізацією засуджених. Зокрема, такого дієвого 

механізму, як ресоціалізація, потребують не лише особи, що засудженні 

до покарання у вигляді позбавлення волі, а й особи, засуджені до пока-

рань, не пов‘язаних із позбавленням волі, та особи, відносно яких поста-

новлено судом обвинувальні вироки і звільнено від покарань. Це обумо-

влено тим, що за відсутності впливу відповідних заходів ресоціалізації 
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такі особи вчиняють повторні злочини, а отже не позбуваються проблем, 

що спонукали їх до вчинення протиправних дій [3, с. 151]. 

Сучасними умовами також продиктована необхідність завчасного 

проведення профілактики злочинності серед неповнолітніх, яка має здій-

снюватись саме за допомогою ресоціалізації, що передбачає викорис-

тання комплексного підходу до вирішення цього питання, а саме: 

1) безпосереднього впливу на саму особистість неповнолітнього та 

активного залучення його до реалізації цього процесу; 

2) здійснення низки необхідних заходів задля формування самоке-

рованої законослухняної поведінки засудженого, його подальшої успіш-

ної реінтеграції в суспільство як його повноправного члена, розвитку та 

самореалізації як в інтересах суспільства, так і його самого; 

3) об‘єднання зусиль державних та громадських інституцій, а також 

найближчого оточення неповнолітніх злочинців [2]. 

Важливим аспектом у дослідженні такого явища як ресоціалізація 

засуджених є роль є роль суспільства та його інституцій. Зокрема, слід 

наголосити, що духовно-моральний вплив релігії на морально-психічний 

стан людини в умовах ізоляції місць позбавлення волі виконує психоте-

рапевтичну і компенсаторну функції завдяки здатності релігії утішати, 

пом‘якшувати стан стресу, виступати моральним стимулятором каяття та 

сприяти моральному очищенню засудженого [8, с. 115]. На думку В. Бі-

лецького, релігія є надзвичайно ефективним засобом впливу на мораль-

ність і духовність особистості. Розвиток релігійної свідомості передбачає 

безумовне дотримання людиною відповідних заповідей, моральних 

принципів та норм [1, с. 104]. 

До основних аргументів на користь залучення церкви до роботи із 

засудженими до позбавлення волі належать: а) здатність релігії ефекти-

вно впливати на моральність і духовність особистості, спонукати її до бе-

зумовного дотримання відповідних принципів та норм; б) високий авто-
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ритет церкви в українському суспільстві; в) християнські конфесії залу-

чають волонтерський рух у вигляді невеликих груп віруючих, які надають 

адресну соціальну, медичну та патронажну допомогу засудженим у міс-

цях позбавлення волі.  

До «нових форм» соціального служіння С. Здіорук і В. Токман також 

відносять: 

1) залучення до сучасного мистецтва (кінематографу та ін.) з метою 

привернення уваги до моральності;  

2) створення та підтримка благодійних фондів при релігійних органі-

заціях; 

 3) залучення вітчизняними релігійними організаціями ресурсів своїх 

одновірців із-за кордон з метою реалізації спільних соціальних     ініціа-

тив [4]. 

Що ж до працівників установ відбування покарання то вони намага-

ються здійснити певні кроки до ресоціалізації засуджених, а саме органі-

зовують навчання в загальноосвітніх навчальних закладах; працевлаш-

товують засуджених на підприємствах установ; у колоніях функціонують 

гуртки, бібліотеки, клуби, проводяться щорічні виставки, конкурси виробів 

художньо-прикладного мистецтва. Особливе місце серед працівників 

установ відбування покарання займають штатні психологи, які безпосе-

редньо організують увесь процес ресоціалізації  [7].  

Виховне значення мають також зустрічі засуджених із ветеранами 

війни, праці, відомими людьми, представниками різних релігійних конфе-

сій, а також з колишніми в'язнями, які стали чесними трудівниками і при-

носять користь суспільству. За допомогою таких заходів у засуджених 

виховується переконання в тому, що допущені ними помилки можна ви-

правити, а чесна праця – шлях до волі. 

Отже, бажаним результатом покарання злочинця є його виправлен-

ня, успішна ресоціалізація. Вона має базуватися на індивідуальному під-
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ході до кожного засудженого та передбачати адаптацію до умов відбу-

вання покарання або звільнення від відбування покарання, корекцію се-

редовища та особистості засудженого, його реінтеграцію та реадаптацію.  

Всі зусилля потрібно зосередити на розробку і впровадження дієвих 

програм по ресоціалізації засуджених включаючи до цих програм спеціа-

льні програми для неповнолітніх правопорушників, формувати у засу-

джених мотивацію для роботи над собою та подолання своїх проблем, а 

також інтерес до законослухняного життя  після звільнення, самостійне 

та щире прагнення стати гідним громадянином суспільства, розвивати 

свої зв‘язки з родичами, та найголовніше, сприяти остаточному розриву 

зв‘язків з асоціальним злочинним середовищем; активізації інформацій-

но-роз‘яснювальної роботи серед громадськості, спрямованої на висвіт-

лення кращих досягнень засуджених осіб, зокрема у творчості та праці  . 
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УДК 343.97(477) 

КРИМІНОГЕННА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ 

Автор: Мала В. В., студентка V курсу спеціальності  081  «Право», 

Національна академія внутрішніх справ, м. Київ 

 

Однією з найгостріших проблем сьогодення є стрімке погіршення 

криміногенної ситуації в Україні, розгул і безкарність криміналітету, а як 

результат – беззахисність громадян від злочинних посягань.  

Актуальність проблеми злочинності засвідчується як фахівцями кри-

мінальних наук, так і політиками. Як зазначає Президент України, Петро 

Порошенко: «Події, що останнім часом відбуваються в Україні, свідчать 

про зростання терористичних загроз і різке погіршення криміногенної си-

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1129-15
http://www.pap.in.ua/4_2017/69.pdf%20(дата%20звернення:%2018.05.2018).
http://www.pap.in.ua/4_2017/69.pdf%20(дата%20звернення:%2018.05.2018).
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туації, що пов‘язані як із неконтрольованим обігом зброї, вибухівки й 

боєприпасів всередині країни, так і з російською агресією, спрямованою 

на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації у державі» [10]. 

Злочинність як соціальне явище має низку показників, які відсутні у 

злочині як індивідуальному акті поведінки. Найчастіше у науковій та 

практичній діяльності використовуються такі показники злочинності, як її 

інтенсивність, рівень, динаміка та структура. Їх прояви у криміногенній 

ситуацвї відображається аїні було розглянуто в наукових дослідженнях 

та працях вчених, серед яких О. Баганець, В. Бесчастний, В. Дрьомін, А. 

Ізовіта, С. Ілько, С. Князєв, Ж. Мандриченко, А. Марчук, Д. Мельничук, Н. 

Сметаніна, Ю. Стрелковська, Д. Тичина, Н. Федчун, В. Цитряк та багато 

інших.                                  

Метою роботи є вивчення стану злочинності, її структури та динаміки 

на території України. Для чого, перш за все, необхідно проаналізувати 

зміст понять, які відображають зазначені показники.  

Так, стан злочинності – кількісно-якісний показник, що характеризує 

розподіл злочинності в просторово-часових рамках конкретного суспіль-

ства, її основні закономірності та характеристики.  

Рівень злочинності – загальна кількість скоєних злочинів та осіб, які 

їх вчинили, за певний проміжок часу в країні або в її окремому регіоні 

(області, районі, місті) [4, с. 15–16]. 

Динаміка злочинності – показник, який відображає зміну її рівня та 

структури протягом того чи того тимчасового періоду (рік, три роки та ін.).  

Структура злочинності – внутрішня, притаманна їй ознака, що розк-

риває її будову, окремі складові частини в загальній їх сукупності за ви-

значений відрізок часу та на визначеній території [5]. 

За статистичними даними Міністерства внутрішніх справ України, у 

2017 році було зареєстровано 496 тисяч злочинів. Генеральна прокура-

тура України виявила за  2017 рік  523, 9 тисячі злочинів. За таких знач-
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них цифр, тим не менш, загальний рівень злочинності в Україні знизився. 

Це засвідчують й графічні дані (у діаграмах) – рис. 1 і 2.  

 

Рис. 1. Рівень злочинності у 2017 р. (за даними МВС України та Ген-

прокуратури) 
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Рис. 2. Характеристика осіб, які вчинили злочини  у 2017 р.  

 

Отже, якщо порівняти з 2016 роком, то рівень злочинності в Україні 

знизився на 13,6%. Найбільше було скоєно крадіжок – 259 тисяч, проте 

це на 16,8% менше, ніж роком раніше. Найменше серед усіх злочинів 

було умисних вбивств – 1,6 тисячі [8]. 

Разом із тим структурний аналіз злочинності засвідчує й інші тенде-

нції: значний зріст за рік (на 29%) незаконне поводження зі зброєю – бу-

ло зафіксовано 7,9 тисячі випадків; на 21,1% зросла кількість наркозло-

чинів – до 27,8 тисячі. Крім того, частіше стали здійснювати службові 

злочини [5]. 

Річну динаміку злочинності можна прослідкувати й через показники 

регіонів. Так, у 2017 році за даними МВС України найбільше криміналь-

них правопорушень зареєстровано у м. Києві – 141 365 (динаміка росту 
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+1,5% у порівнянні з попереднім роком), Дніпропетровській – 108 112 

(+5,1%), Харківській – 84 614 (+4,5%), Одеській – 81 027 (+10,5%) та За-

порізькій областях – 77 403 (+2,5%). Стрімке збільшення кількості зареє-

строваних злочинів спостерігається в колись «малокриміногенних» регіо-

нах: у Волинській – 20 600 (+23,2%), Івано-Франківській – 16 223 (+12,8%) 

та Чернігівській областях – 30 872 (+11,3%), у той час як у деяких регіо-

нах такі показники злочинності навпаки дещо зменшилися: Сумська об-

ласть – 21 992 (-10,9%), Донецька – 51 500 (-8,5%) та Миколаївська – 45 

454 (-6,4%) [7]. 

Таким чином, спостерігається зростання кількості зареєстрованих 

кримінальних правопорушень у стабільно криміногенних областях та ко-

лись «спокійних» західних регіонах, а також зниження цього показника в 

східних областях України [3]. 

Окрім цього, якщо розглядати кримінальні правопорушення в розрізі 

ступеня їх тяжкості, то протягом 2016 року по країні спостерігалося деяке 

статистичне зменшення особливо тяжких злочинів – 19 021, порівняно з 

2015 (21 513) та 2014 (25 872) роками. Такі цифри, на думку О. Баганця, 

напряму пов‘язані із революційними подіями та війною в найбільш актив-

ній фазі того періоду. Підтверджують це й статистичні дані за 2013 рік, 

коли було виявлено всього 13 776 кримінальних правопорушень, у порів-

нянні з якими в минулому році рівень цих найбільш тяжких злочинів виріс 

на 38 %. Потрібно звернути увагу й на той факт, що зменшення кількості 

особливо тяжких кримінальних правопорушень відбулося перш за все за 

рахунок Донецької (– 54,2%) та Луганської (–55,8%) областей, де приріст 

злочинності вдвічі зменшився саме в зв‘язку зі зменшенням активності 

бойових дій на сході України, в результаті чого знизилась і кількість вчи-

нених злочинів цього ступеня тяжкості [1]. 

Проаналізувавши стан злочинності, її структуру й динаміку на тери-

торії України, можна побачити зростання кількості зареєстрованих кримі-
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нальних правопорушень у цілому та коливання у структурі злочинності 

(за окремими видами злочинів), що засвідчує тенденції сучасного стану 

розвитку злочинності в Україні. У свою чергу, це зумовлює визначення 

підходів до вибору засобів протидії злочинності, що потребує окремого 

аналізу питань, пов‘язаних із діяльністю державних органів та суспільних 

інституцій у сфері контролю за кримінолог енною ситуацією. 
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ІНСТИТУТ ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ 

Автор: Тищенко Л.С., студентка V курсу спеціальності 081 «Право», 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 

м. Миколаїв 

 

Починаючи з середини 90-х років і до сьогодення в суспільстві три-

вають дискусії про те, чи слід було скасовувати смертну кару і чи доціль-

но особливо небезпечних злочинців утримувати за рахунок держави до-

вічно. Попри це, інститут довічного позбавлення волі існує багато років 

не лише в Україні, а й в зарубіжних країнах.  

Свого часу він був запроваджений завдяки гуманізації кримінально-

правової політики і зумовив розвиток відповідного інституту кримінально 

виконавчого права – «виконання та відбування довічного позбавлення 

волі». У ході правових реформ в Україні відбувалося вдосконалення за-

значених інститутів на законодавчому, науковому і практичному рівнях. 

Довічне позбавлення волі були предметом досліджень та дискусій, 

які проводили В. І. Анісімов, Ю. В. Баулін, О. В. Беца, М. Г. Вербенський, 

С. П. Головатий, І. М. Даньшин, О. Ф. Кістяківський, М. І. Коржанський, В. 

В. Костицький, А. М. Литвиненко, В. А. Льовочкін, П. П. Михайленко, М. І. 

Мельник, М. І. Панов, В. І. Панфілов, С. М. Скоков, В. В. Сташис, А. Х. 

https://voxukraine.org/uk/na-mistsi-zlochynu
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Степанюк, В. Я. Тацій, В. М. Трубніков, О. І. Фролов, В. І. Шакун, О. Т. 

Шевченко, В. О. Шевчук. Їх висновки є підґрунтям для загального аналізу 

інституту довічного позбавлення волі та його особливостей, що ставить-

ся за мету дослідження. 

Першим підсумком багаторічних дискусій в Україні щодо існування 

інституту смертної кари, стало рішення Конституційного Суду України від 

29 грудня 1999 року, ухвалене у справі про смертну кару. Відповідно до 

цього рішення, положення статті 24 Кримінального кодексу України 1960 

року, якою як виняткова міра покарання допускалося застосування 

смертної кари – розстрілу – за особливо тяжкі злочини, та положення 

санкцій статей Особливої частини цього кодексу, що передбачали мож-

ливість призначення такого покарання, були визнані неконституційними і 

втратили чинність. 

22 лютого 2000 року Верховна Рада України прийняла закон «Про 

внесення змін до Кримінального, Кримінально-процесуального та 

Виправно-трудового кодексів України», яким зокрема, у Кримінальному 

кодексі 1960 року було передбачено новий вид покарання – довічне 

позбавлення волі [2, c. 284]. 

Підтримуючи гуманістичні тенденції та європейські прагнення, віт-

чизняна система кримінальних покарань доповнилася новим інститутом 

у вигляді довічного позбавлення волі, що знайшло своє відображення у 

прийнятому у 2001 році Кримінального кодексу України (далі – КК Украї-

ни).  

Відповідно до статті 64 КК України, довічне позбавлення волі є най-

тяжчим видом покарання, воно вперше передбачається як самостійний 

вид кримінального покарання, та встановлене лише за вчинення особли-

во тяжких злочинів і застосовується лише у випадках, які спеціально пе-

редбачені в санкціях одинадцяти статей Особливої частини кримінально-

го Кодексу [1]. 



 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ -  2018 

Х МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

  
 

179 

Довічне позбавлення волі передбачено за такі злочини: 

 посягання на життя державного чи громадського діяча (ст. 112 КК 

України); 

 умисне убивство з обставинами, що обтяжують покарання (ч. 2 ст. 

115); 

 терористичний акт, що призвів до смерті (ч. 3 ст. 258); 

 посягання на життя працівника правоохоронного органу (ст. 348);  

 посягання на життя судді, народного засідателя (ст. 379); 

 посягання на життя захисника чи представника особи (ст. 400); 

 опір начальнику (військовий злочин), пов'язаний з вбивством (ч. 4 

ст.  404); 

 порушення законів та звичаїв війни, пов‘язане з умисним вбивст-

вом (ч. 2 ст. 438); 

 застосування зброї масового знищення, що потягло за собою за-

гибель людей чи інші тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 439);  

 геноцид (ст. 442); 

 посягання на життя представника іноземної держави (ст. 443) [4; 

1]. 

У санкціях перелічених норм КК України довічне позбавлення волі 

передбачено як альтернативна міра покарання. Воно застосовується 

лише в тих випадках, якщо суд не визнає за можливе застосувати 

позбавлення волі на певний строк. Про таку неможливість може свідчити 

високий ступінь небезпеки фактично вчиненого діяння, наявність винят-

кових надзвичайних обставин, сукупність інших обтяжуючих покарання 

обставин, або характеристика особи, що скоїла злочин, яка засвідчила 

високу стійкість установки особи на ведення злочинного життя й надалі. 

У КК України законодавець не надав конкретного визначення слів: «суд 

не вважає за можливе застосувати позбавлення волі на певний строк», 
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що дає підстави суду (при застосуванні чи незастосуванні покарання у 

виді довічного позбавлення волі) керуватися суб‘єктивними факторами. 

Довічне позбавлення волі в реальності може не бути довічним. Не 

випадково, М. В. Заєць зазначає, що на сьогодні по-різному в тій або ін-

шій країні законодавець ставиться до визначення строків відбуття пока-

рання у вигляді довічного позбавлення волі.  Наприклад у Австралії тер-

мін довічного позбавлення волі складає 22 роки, Англії та Уельсі – 14,4 

років, Швеції – 9 років, Франції – 18 років, Італії – 21 рік, Хорватії від 20 

років до 40, Данії та Нідерландах – максимально 20 років, Фінляндії – від 

10 до 15 років, Угорщині – від 15 до 30 років [3, c. 258]. 

У багатьох зарубіжних країнах покарання у вигляді довічного позба-

влення волі автоматично призначається особам, визначенні винними в 

скоєні умисного вбивства. Покарання у вигляді позбавлення волі є також 

максимальним покаранням за низку інших злочинів: умисне вбивство, 

озброєний грабіж, нанесення тяжких тілесних ушкоджень, підпал, зґвал-

тування й викрадення людей. 

Існування та розвиток інституту довічного позбавлення волі 

(ув‘язнення) у багатьох країнах засвічує, що це покарання, попри про-

блематики пов‘язані з його призначенням до виконанням, відзначається 

низкою позитивних рис. Зокрема, запровадження довічного позбавлення 

волі як альтернативи смертній карі відповідає сучасним уявленням про 

гуманізм у сфері застосування покарань та поводження із засудженими. 

При застосуванні довічного позбавлення волі у засуджених залишається 

право на життя, що є втіленням принципу поваги прав людини, сформу-

льованому в Загальній декларації прав людини. Зміст даного заходу 

державного примусу, де знаходить свій вираз у максимально можливому 

ступені ізоляція засуджених до довічного позбавлення волі (порівняно з 

іншими категоріями позбавлених волі), відповідає принципу справедли-
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вості при застосуванні покарання, бо певним чином відображає співроз-

мірність злочину та кари [4]. 

Аналізуючи все зазначене вище, можна зробити такі висновки: 

інститут довічного позбавлення волі, який знайшов своє відображен-

ня у прийнятому у 2001 році КК України, належить до найтяжчих видів 

покарання, передбачається як самостійний вид кримінального покарання 

та встановлене лише за вчинення особливо тяжких злочинів і застосо-

вується лише у випадках, які спеціально передбачені в санкціях оди-

надцяти статей особливої частини КК України; 

у санкціях норм КК України довічне позбавлення волі передбачене 

як альтернативна міра покарання за тяжкі та особливо тяжкі злочини, яка 

застосовується лише в тих випадках, якщо суд не визнає за можливе за-

стосувати позбавлення волі на певний строк; 

реальні строки відбуття покарання у вигляді довічного позбавлення 

волі у різних країнах можуть бути різними і загалом не тривають до мо-

менту смерті засудженого ; 

довічне позбавлення волі має позитивно орієнтований потенціал. 
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У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ 

Автор: Цвєтков К.О., помощник юрисконсульта на предприятии ЖКП 

ММР «Бриз», студент V  курсу  спеціальності  073  «Менеджмент»,   

м. Миколаїв 

 

Останнім часом в Україні вченими-кримінологами, такими як І. Г. Бо-

гатирьов, А. О. Гель, О. М. Джужа, Д. В. Ягунов, проводяться досліджен-

ня ефективності системи виконання покарань з метою її удосконалення 

та проведення усіх необхідних реформ у майбутньому, які зможуть, в 

свою чергу, вивести її на абсолютно новий рівень. Відомо, що для досяг-

нення якомога кращого результату потрібно досліджувати не тільки істо-

рію та практику формування системи виконання покарань у самій держа-

ві, а й залучати досвід інших країн.  

Для того, щоб мати найчіткіше уявлення про підходи до організації 

та правового регулювання виконання покарань, слід розглянути процес 

вирішення відповідних питань у передових країнах, де пенітенціарна си-

стема з кожним роком доводить свою ефективність на практиці. Серед 

таких країн – Велика Британія, одна із найрозвинутіших країн Європи на 

сьогодні. 

Велика Британія мала доволі вагомий внесок у світовий розвиток 

пенітенціарної системи ще в XVIII–XIX століттях, затвердивши себе як 

одна з найкращих і до нині.  
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Пенітенціарна система Великої Британії складається з центральних і 

місцевих тюрем. Цей поділ дозволяє мати досить гнучку мережу виправ-

них установ для різноманітних категорій злочинців. За рахунок цього, не 

дивлячись на заплутану, на перший погляд, систему законодавства, та-

кий підхід дає змогу вирішувати усі проблемні питання в найкоротші 

строки. 

Так, у місцевих пенітенціарних установах (тюрмах графств, міських 

тюрмах) утримуються особи, які очікують віддання до суду та винесення 

вироку. Крім реалізації завдань попереднього ув'язнення та покарання 

засуджених, місцеві тюрми виконують функції класифікаційних центрів. У 

місцевих тюрмах процес категоризації, яким займаються спеціально під-

готовлені фахівці, триває три дні. Потрапивши до місцевої тюрми для 

класифікації, засуджений вивчається з точки зору скоєного ним діяння 

(характеру, тяжкості, сукупності обставин діяння), наявності попередньої 

судимості і відбування покарання та певних індивідуальних особливос-

тей (вік, ступінь агресивності, схильності). За результатами вивчення 

злочинець зараховується до певного класу, згідно з яким підлягає напра-

вленню для відбуття покарання в той чи інший вид центральної пенітен-

ціарної установи [2]. 

Центральні тюрми Британії поділяються на установи відкритого та 

закритого типу. Установи відкритого типу не мають озброєної охорони, 

решіток на вікнах, передбачають роботу за межами установи. Мережа 

цих закладів відносно невелика (менше однієї чверті всієї пенітенціарної 

системи), але продовжує збільшуватися, оскільки обходяться державі 

дешевше тюрем закритого типу та дозволяють, в свою чергу, зберігати 

необхідні соціальні контакти ув'язнених із зовнішнім світом. Тюрми за-

критого типу функціонують у класичному стилі: озброєна охорона, високі 

стіни, сувора ізоляція, мінімальні контакти із зовнішнім світом. 
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Центральні пенітенціарні установи поділяються також за рівнями 

безпеки (А, В, С, О), які залежать від категоризації засуджених. 

До категорії А належать ув'язнені, втеча яких була б дуже небезпеч-

ною для суспільства. Вони повинні перебувати в умовах найвищого рівня 

безпеки, за яких втеча неможлива.  

Потенціальними ув'язненими категорії А є особи, які вчинили: 

 тяжкий злочин, включаючи сексуальний, злочин проти дітей; 

 пограбування із застосуванням насильства; 

 злочин із використанням вогнепальної зброї; 

 збройне пограбування (професійні злочинці); 

 тяжкий злочин, пов'язаний з наркотиками, здійснений одним із 

членів кримінальної групи; 

 тероризм або злочин, пов'язаний з офіційною таємницею; 

 будь-який злочин, за який винесений вирок відбування покарання 

строком понад десять років. 

До категорії В належать ув'язнені, які тримаються в таких умовах, за 

яких втеча надзвичайно ускладнена. Попередній або останній строк ви-

року таких ув‘язнених перевищує десять років, або ними було скоєно 

будь-які два види з таких злочинів: 

 останній злочин – вбивство, насильство, сексуальний злочин, під-

пал, ввезення і розповсюдження наркотиків; 

 попередній – сексуальний злочин; 

 втеча з тюрми закритого типу або від поліції; 

 попередній або останній злочин зі строком вироку понад сім років. 

Якщо вчинений один із перерахованих злочинів, ув'язненого розпо-

діляють до категорії С. До неї належать також ув'язнені, які в силу схиль-

ності до здійснення втечі не можуть триматися в умовах відкритого ре-

жиму. Віднесення до категорії С також передбачає вчинення одного з та-

ких злочинів: 
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 попередній злочин був пов'язаний з підпалом або розповсюджен-

ням наркотиків; 

 втеча або порушення регламентацій під час взяття на поруки або 

протягом відпустки додому за останні п‘ять років.  

Або двох з таких злочинів: 

 останній – нетяжкий злочин, пов'язаний із застосуванням насильс-

тва; 

 будь-який із попередніх – насильницький злочин, що призвів до 

тюремного ув'язнення строком понад дванадцять місяців; 

 останній вирок до позбавлення волі – на строк, що перевищує 

дванадцять місяців. 

Якщо ж злочин, який був вчинений ув'язненим, не належить до пе-

рерахованих вище, то засудженого розподіляють до категорії О, яку 

складають ув'язнені, які мають всі підстави для перебування в умовах ві-

дкритого режиму [2]. 

Згідно із статистичними даними за 2016 рік, у Великій Британії діє 

134 тюрми, в яких тримаються 66 тисяч ув'язнених, з них 42 – місцеві 

тюрми, в яких кількість ув'язнених, що очікують вироку або розподілення, 

становить 24000; кількість ув'язнених категорії А – 430; кількість тюрем 

категорії А (з підвищеним рівнем безпеки) – 6; кількість ув'язнених кате-

горії В, які тримаються в 12 тюрмах цієї категорії,  – 7500; кількість засу-

джених категорії С, які тримаються в 14 тюрмах цієї категорії, – 2000; 

4000 ув'язнених категорії О тримаються в 14 тюрмах цієї категорії; у тю-

рмах Великої Британії налічується 7000 неповнолітніх злочинців та 3000 

ув'язнених жінок [2]. 

Таким чином, пенітенціарна система Великобританії по праву вва-

жається не тільки найдавнішою в Європі, але й, завдяки постійному ре-

формуванню, доволі досконалою. Чимало її досягнень сприйняті пеніте-

нціарними системами інших країн. Зокрема, в Україні в ході пенітенціар-
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ної реформи, яка триває з 2003 року, запроваджені установи виконання 

покарань відкритого (виправні центри) та закритого (колонії, арештні до-

ми) типів. У колоніях проводиться класифікація засуджених для розподі-

лення їх до певної дільниці колонії. На класифікацію засуджених впли-

вають такі критерії, як: вік, стать, попередні судимості, характер і тяжкість 

злочину, ставлення засудженого до режиму тощо.  

Саме завдяки ретельному дослідженню та запозиченню досвіду по-

дібних країн, наприклад, англійського підходу до організації виконання 

покарань щодо неповнолітніх чи досконалого механізму ресоціалізації 

ув‘язнених, Україна зможе досягти успіху у забезпеченні належного ви-

конання покарань та оптимізувати вже існуючу пенітенціарну систему. 
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Секція 5 «Морське право. Міжнародне публічне право.  

Міжнародне приватне право» 

УДК 347.791.6 

ДО ПИТАННЯ ПІДСУДНОСТІ СПРАВ ПРО АРЕШТ СУДЕН  

ЗА МОРСЬКИМИ ВИМОГАМИ 

Автори: Сандюк Г.О., канд. юрид. наук, доцент кафедри морського та 

господарського права, Національний університет кораблебудування 

імені адмірала Макарова, м. Миколаїв 

Панченко С.В., адвокат, керуючий партнер Адвокатського бюро 

«Панченко та партнери», м. Миколаїв 

 

Багато років питання арешту судна в Україні регулювались виключ-

но національним законодавством, причому воно було недостатньо роз-

роблене. Арешт суден здійснювався відповідно до Господарського про-

цесуального (далі – ГПК України) та Цивільного процесуального кодексів 

України (далі – ЦПК України). Причому до 2011 року там не було перед-

бачено окремо інституту арешту суден за морськими вимогами. В той 

час, як Кодекс торговельного мореплавства України 1995 року (далі – 

КТМ України) вже з самого початку свого існування містив норми про 

арешт судна за морськими вимогами. Застосувати їх, однак, було про-

блематично без належних статей у ЦПК та ГПК України. У період існу-

вання такої колізії у законодавстві нашої країни в тих випадках, коли не-

обхідно було арештувати судно, використовували інститути арешту май-

на як захід забезпечення позову (а це потребує подання позову; в той 

час, як арешт за морськими вимогами може бути і без цього), або арешт 

як запобіжний захід (у господарському процесі), або арешт майна в рам-

ках виконавчого провадження.  

У світі одночасно існує два міжнародно-правових режими щодо 

арешту морських суден. Перший – відповідно до Міжнародної конвенції з 
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уніфікації деяких правил щодо накладення арешту на морські судна 1952 

року (далі – Конвенція 1952 року), а другий – за Коненцією про арешт су-

ден 1999 року. 

Радянський Союз не був учасником Конвенції 1952 року, оскільки 

наполягав на концепції повного імунітету державних суден. Така концеп-

ція передбачає, що державне судно не може буде заарештоване в краї-

ні, іншій, ніж країна прапора, без згоди власника. Враховуючи, що всі 

морські судна під прапором Радянського Союзу знаходились у державній 

власності, така позиція СРСР була дуже зручною для нього.  

Конвенція 1952 року ґрунтується на концепції обмеженого імунітету 

державних суден, запропоновану Д. Коломбосом. Відповідно до неї дер-

жавне судно не може бути піддане арешту в іноземному порту, якщо 

тільки воно не використовується у комерційних цілях. Іншими словами, 

державне судно, яке використовується для комерційних цілей, може бути 

заарештоване за морськими вимогами в іноземному порту відповідно до 

норм національного права країни порту – учасниці Конвенції 1952 року, 

які ґрунтуються на нормах цього міжнародного договору. 

Остання концепція знайшла своє відображення у КТМ України (ст. 

18). 

Визначальним моментом було приєднання в 2011 році України до 

Конвенції 1952 року, яка набула чинності для нашої держави 16 травня 

2012 року. [1] 

Україна приєдналася до Конвенції із застереженням, за яким зали-

шила за собою право не застосовувати її положення до військових ко-

раблів та інших державних суден, які використовуються з некомерційною 

метою. Одночасно з приєднанням до Конвенції було ухвалено зміни до 

процесуального законодавства (зокрема, ЦПК України та ГПК України), 

що були покликані усунути плутанину з підсудністю, яка існувала до цьо-

го часу (див. Закон України №4190-VI «Про внесення змін до деяких за-
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конодавчих актів України щодо визначення підсудності справ про арешт 

на морські судна», ухвалений 20.12.2011 р.). Однією з проблем, яку мав 

вирішити Закон №4190-VI, була проблема з підсудністю справ (заяв) про 

арешт суден. До цього часу траплялися непоодинокі випадки, коли суди 

загальної юрисдикції приймали до свого провадження заяви про арешт 

суден за морськими вимогами юридичних осіб (в тому числі нерезиден-

тів), нерідко залишаючи поза увагою питання місцезнаходження судна та 

змісту морської вимоги, а також перелік морських вимог та умови ареш-

ту. [див. 2.] 

Тепер суди загальної юрисдикції приймають заяви про арешт суден 

лише у тих випадках, коли заявником виступає фізична особа (як прави-

ло, моряк або його спадкоємці), перевіряють зміст та обґрунтованість 

морських вимог, встановлюють місцезнаходження судна. Переважна бі-

льшість випадків, коли такі суди арештовували судна, стосуються забез-

печення морських вимог про невиплату заробітної плати, компенсації у 

зв‘язку з отриманням травми моряком під час роботи на борту або неви-

плати компенсації у зв‘язку зі смертю моряка. [див. 2] 

Натомість господарські суди приймають до свого провадження зая-

ви про арешт морських суден, коли заявником виступає юридична особа, 

а судно перебуває у морському порту України, який знаходиться в межах 

юрисдикції суду, до якого надійшла заява про арешт. 

В українській судовій практиці вже можна зустріти випадки застосу-

вання судами інституту «зустрічного забезпечення».  

Останні зміни щодо правил арешту морських суден в Україні відбу-

лись 15 грудня 2017 року. Зміни обумовлені набуттям чинності нової ре-

дакції Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК Укра-

їни) та Цивільного процесуального кодексу України (далі -  ЦПК України), 

які суттєво змінили правила розгляду справ (заяв) щодо арешту суден за 

морськими вимогами.  



 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ -  2018 

Х МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

  
 

190 

В попередній редакції Кодексів згадувалося про арешт суден лише 

в контексті підсудності справ, а саме : 

ГПК України в редакції до 

15.12.2017 

ЦПК України в редакції до 

15.12.2017 

ч.2 ст.16 ГПК України  - Справи про 

арешт судна, що здійснюється для 

забезпечення морської вимоги, розг-

лядаються господарським судом за 

місцезнаходженням морського порту 

України, в якому перебуває  судно, 

або порту реєстрації судна. 

ч.4 ст.114 ЦПК України - Справи 

про арешт судна, що здійснюєть-

ся для забезпечення морської 

вимоги, розглядаються судом за 

місцезнаходженням морського 

порту України, в якому перебуває 

судно, або порту реєстрації суд-

на. 

Поточні редакції Кодексів розширили підсудність спорів про арешт 

судна для забезпечення морської вимоги – додатково передбачена мож-

ливість розгляду судом України заяви про арешт судна, що прямує в 

порт України . 

ГПК України в редакції від 

15.12.2017 

ЦПК України в редакції від 

15.12.2017 

ч.2 ст. 30 ГПК України - Справи про 

арешт судна, що здійснюється для 

забезпечення морської вимоги, розг-

лядаються судом за місцезнахо-

дженням морського порту України, в 

якому перебуває або до якого пря-

мує судно, або порту реєстрації суд-

на. 

ч.5 ст. 30 ЦПК України - Справи 

про арешт судна, що здійснюєть-

ся для забезпечення морської 

вимоги, розглядаються судом за 

місцезнаходженням морського 

порту України, в якому перебуває 

або до якого прямує судно, або 

порту реєстрації судна. 

Отже, за останні вісім років відбувались динамічні зміни у законодав-

стві щодо арешту морських суден за морськими вимогами. Україна стала 

учасницею Міжнародної конвенції з уніфікації деяких правил щодо на-
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кладення арешту на морські судна 1952 року, були неодноразово внесені 

зміни до ЦПК та ГПК України, що повинно сприяти відповідності україн-

ської практики щодо арешту суден вимогам Конвенції 1952 року.  

Література: 

1) Міжнародна конвенція з уніфікації деяких правил щодо накладення 

арешту на морські судна 1952 року URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/995_g89 

2) Волков А. Арешт суден за морськими вимогами: останні тенденції // 

Юридична газета online. 28 лютого 2018 р. URL: http://yur-

gazeta.com/publications/practice/morske-pravo/aresht-suden-za-

morskimi-vimogami-ostanni-tendenciyi.html 

 

УДК 346.7:656.615(477) 

ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВОРУ ДОСТУПУ  

ПОРТОВОГО ОПЕРАТОРА ДО ПРИЧАЛУ 

Автор: Ломакіна О.А., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедри мор-

ського та господарського права, Національний університет корабле-

будування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв 

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 7 липня 2015 р. N 483 

«Про внесення зміни в додаток до постанови Кабінету Міністрів України 

від 3 червня 2013 р. N 405» було внесено зміну в додаток до постанови 

Кабінету Міністрів України від 3 червня 2013 р. N 405 "Про затвердження 

переліку спеціалізованих послуг, що надаються у морському порту су-

б'єктами природних монополій, які підлягають державному регулюван-

ню", доповнивши перелік спеціалізованих послуг, послугою - забезпе-

чення доступу портового оператора до причалу, що перебуває у госпо-

дарському віданні адміністрації морських портів України. 

http://yur-gazeta.com/publications/practice/morske-pravo/aresht-suden-za-morskimi-vimogami-ostanni-tendenciyi.html
http://yur-gazeta.com/publications/practice/morske-pravo/aresht-suden-za-morskimi-vimogami-ostanni-tendenciyi.html
http://yur-gazeta.com/publications/practice/morske-pravo/aresht-suden-za-morskimi-vimogami-ostanni-tendenciyi.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP130405.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP130405.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP130405.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP130405.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP130405.html
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Запровадження нової спец послуги мало гарантувати інвесторам, 

що вклали чи планують вкласти кошти в українські порти, стабільність та 

надійність ведення бізнесу в портах. 

Але для досягнення цієї мети повинно існувати чітке, зрозуміле і 

прозоре правове регулювання відносин, пов‘язаних із процедурою укла-

дання та реалізації договору забезпечення доступу портового оператора 

до причалу. 

Такий договір прямо вітчизняним законодавством не передбаче-

ний. Його форма розроблена галузевими юристами і, загалом, він вкла-

дається в рамки законодавства України: відповідно до статті 174 Госпо-

дарського кодексу України, однією з підстав виникнення господарського 

зобов‘язання є укладання господарського договору та іншої угоди, що 

передбачені законом, а також угод, не передбачених законом, але таких, 

які йому не суперечать. Але на практиці виникає досить багато запитань, 

пов‘язаних з вищезазначеним договором. 

Адміністрація морських портів України (АМПУ) затвердила редак-

цію проформи Договору про забезпечення доступу портового оператора 

до причалу. Відповідний наказ був підписаний керівником АМПУ Райві-

сом Вецкагансом 22 вересня 2017 року. 

«Зазначений договір є єдиним уніфікованим договором на доступ 

до причалу, який буде укладатися між портовими операторами та апара-

том управління АМПУ, що дозволить підвищити ефективність роботи як 

Адміністрації, так і всієї галузі, оптимізувати та уніфікувати процеси», — 

прокоментував Райвіс Вецкаганс. 

Договір став укладатися не на рік, як раніше, а на три роки з мож-

ливою автоматичною пролонгацією. 

Також, зазначеним наказом визначено критерії та документи, не-

обхідні для отримання статусу портового оператора. Ці критерії базують-
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ся на принципі забезпечення безпеки, визначених Законом України «Про 

морські порти України».  

Згідно статті 627 Цивільного кодексу України, відповідно до статті 

6 цього Кодексу, сторони є вільними в укладенні договору, виборі контра-

гента та визначенні умов договору з урахуванням вимог законодавства, 

звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості. 

Жодним актом не прописані строки розгляду та підписання дого-

вору АМПУ. «Цікавим» також є наступний момент: контрагентом для 

будь-якого портового оператора України є ДП «Адміністрація морських 

портів України», а рахунки на оплату наданої спец послуги надаються ві-

дповідною філією АМПУ, якою і надаються безпосередньо послуги, тобто 

право підпису договору доступу портового оператора до причалу було 

централізоване у руках ДП «АМПУ». 

В договорі закріплено лише одне право портового оператора – 

отримувати спец послугу доступу до причалу, жодні умови змісту дого-

вору портовим оператором коригуватися не можуть. 

Забезпечення доступу портового оператора до причалу, що пере-

буває у господарському віданні адміністрації морських портів України, є 

законодавчо самостійною та відокремленою послугою. Має специфічну 

правову природу та суб‘єктний склад. Це породжує проблеми застосу-

вання актів цивільного та господарського законодавства до відносин, що 

виникають з цього договору. 

Загалом, хоча державою і здійснюються певні кроки по організації 

і взаємодії портових операторів і АМПУ, але наразі не всі питання є ви-

рішеними. 

Література: 

1. Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 3 червня 2013 

р. N 405 "Про затвердження переліку спеціалізованих послуг, що 

надаються у морському порту суб'єктами природних монополій, які 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP130405.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP130405.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP130405.html
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підлягають державному регулюванню"(Офіційний вісник України, 

2013 р., N 44, ст. 1578) 

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV – [Режим 

доступу] -  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15 

3. Текст з екрану – [Режим доступу] - http://www.uspa.gov.ua/ru/pres-

tsentr/novini/novini-ampu/15684-ampu-zatverdila-unifikovanij-dogovir-

pro-zabezpechennya-dostupu-portovogo-operatora-do-prichalu 

4. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV – [Режим досту-

пу] -  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 

5. Закон України «Про морські порти України» від 17.05.2012 № 4709-

VI– [Режим доступу] - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4709-17 

 

УДК 341.225  

АУДИТ ІМО ЯК СВІДОЦТВО ВИЗНАЧЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ 

МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ МІЖНАРОДНИМ СТАНДАРТАМ  

Автори: Горбова Г.О., канд. юрид. наук, доцент кафедри адміністра-

тивного та конституційного права, Національний університет кораб-

лебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв 

Ковальчук А.М., студент VІ курсу спеціальності 081 «Право», На-

ціональний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. 

Миколаїв 

 

11-18 червня 2018 року Міжнародна морська організація (далі – 

ІМО) провела аудит української інфрастуктури у галузі мореплавства. 

Метою заходу була перевірка відповідності виконання Україною 

міжнародних зобов‘язань у сфері безпеки судноплавства.  

Для успішного проходження Україною аудиту ІМО були залучені 

представники Міністерства інфраструктури, Міністерства аграрної 

політики та продовольства, Міністерства екології та природних ресурсів, 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP130405.html
http://www.uspa.gov.ua/ru/pres-tsentr/novini/novini-ampu/15684-ampu-zatverdila-unifikovanij-dogovir-pro-zabezpechennya-dostupu-portovogo-operatora-do-prichalu
http://www.uspa.gov.ua/ru/pres-tsentr/novini/novini-ampu/15684-ampu-zatverdila-unifikovanij-dogovir-pro-zabezpechennya-dostupu-portovogo-operatora-do-prichalu
http://www.uspa.gov.ua/ru/pres-tsentr/novini/novini-ampu/15684-ampu-zatverdila-unifikovanij-dogovir-pro-zabezpechennya-dostupu-portovogo-operatora-do-prichalu
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Міністерства охорони здоров‘я, Міністерства освіти і науки, Міністерства 

закордонних справ, Міністерства юстиції, Державної служби з безпеки на 

транспорті, Державного агентства рибного господарства, а також 

підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління за-

значених центральних органів виконавчої влади, які беруть участь у про-

цесі виконання Україною зобов‘язань, взятих відповідно до обов‘язкових 

інструментів ІМО [1]. 

В рамках підготовки до проходження аудиту Уряд доручив Мініс-

терствам та іншим центральним органам виконавчої влади, що забезпе-

чують виконання міжнародних зобов‘язань України як держави порту, 

держави прапору та прибережної держави, розробити та затвердити ряд 

документів. Серед основних з них: відомчі плани реалізації Стратегічних 

напрямів виконання міжнародних зобов‘язань України у сфері безпеки 

торговельного мореплавства та охорони навколишнього природного се-

редовища від забруднення та впровадження обов‘язкових інструментів 

ІМО на період до 2022 року з метою забезпечення якісного проведення 

аудиту України Міжнародною морською організацією (ІМО); формування 

засад сталого розвитку України як держави, що прагне відповідати най-

вищим світовим стандартам у сфері безпеки мореплавства та захисту 

морського середовища, визначеним у міжнародних конвенціях ІМО, сто-

роною яких є Україна, а також у Кодексі з імплементації інструментів ІМО 

(резолюція A.1070(28)) та Рамкових принципах і процедурах системи ау-

диту держав - членів ІМО (резолюція A.1067(28)). 

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян наголосив на 

важливості аудиту IMO для України, заявивши про те, що 80% світових 

вантажних перевезень – морські, а кожен шостий моряк у світі – украї-

нець [2]. 

Зазначається, що серед понад 50 країн, які теж проходили аудит 

IMO, результат України можна вважати зразковим (менше 10-ти заува-

https://mtu.gov.ua/files/nahaievska/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%86%D0%9C%D0%9E.docx
https://mtu.gov.ua/files/nahaievska/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%86%D0%9C%D0%9E.docx
https://mtu.gov.ua/files/nahaievska/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%86%D0%9C%D0%9E.docx
https://mtu.gov.ua/files/nahaievska/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%86%D0%9C%D0%9E.docx
https://mtu.gov.ua/files/nahaievska/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%86%D0%9C%D0%9E.docx
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жень, 1 застереження). Вагомим досягненням також стало підписання 

меморандуму про участь в системі аудиту держав-членів Міжнародної 

морської організації. Це відкрило шлях до проведення аудиту та пода-

льшої співпраці між Україною та Міжнародною морською організацією у 

сфері вдосконалення національної нормативно-правової бази України і її 

наближення до високих міжнародних стандартів у сфері торгівельного 

мореплавства [3]. 

Таким чином, продемонструвавши високий рівень підготовки, Укра-

їна зміцнила позиції на шляху до євроінтеграції та затвердила свій статус 

морської держави. 

Література: 

1) Відсьогодні Україна проходить аудит IMO. URL: 

http://www.utcom.info/vidsohodni-ukraina-prokhodyt-audyt-imo/  

2) Україна успішно пройшла аудит ІМО. URL: 

https://www.rbc.ua/ukr/news/ukraina-uspeshno-proshla-audit-imo-
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головних напрямків політики України. Стратегію сталого розвитку «Украї-

на – 2020» (далі – Стратегія) з метою впровадження в Україні європейсь-

ких стандартів життя та вихід України на провідні позиції у світі передба-

чено проведення реформи захисту інтелектуальної власності [1]. До 

структури інтелектуальної власності, за традицією, входить авторське 

право.  

Рішення Ради № 92/С 138/01 от 14.05.1992 г. про посилення охоро-

ни авторських і суміжних прав, зобов‘язало країни-члени приєднатися до 

Паризького акту Бернської конвенції і Римської конвенції, а також приве-

сти національні законодавства у відповідність з даними міжнародними 

договорами до 1 січня 1995 року [2].     

Варто зазначити, що з урахуванням потреб сьогодення і стрімкого 

розвитку технологій законодавство ЄС в сфері авторського права постій-

но розвивається. На теперішній час в ЄС прийнято ряд директив, прис-

вячених питанням охорони і захисту авторського права, що були імпле-

ментовані в національні законодавства країн-учасниць ЄС. «Директиви 

ЄС сприяють уніфікації права в країнах, що приєдналися, а також слу-

жать фундаментом для подальшої правотворчості на міжнародному рів-

ні. Загальні тенденції розвитку правового регулювання в даній області 

особливо помітні на прикладі Директиви ЄС від 22 травня 2001 № 

2001/29/ЄС «Про гармонізацію деяких аспектів авторського права і сумі-

жних прав в інформаційному суспільстві» (далі – Директива ЄС № 

2001/29/ЄС), що закладає основи для створення загальної гнучкою пра-

вової системи» [3, с. 109]. Директивою № 2001/29/ЄС передбачається 

створення внутрішнього ринку та встановлення системи, яка гарантува-

тиме, що конкуренція всередині внутрішнього ринку не спотворювати-

меться. Наявність гармонізованої правової основи у питаннях авторсько-

го права та суміжних прав сприятиме завдяки більшому ступеню право-

вої надійності та наданню вищого рівня захисту інтелектуальної власнос-
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ті, зростанню інвестицій у творчу та інноваційну діяльність, включаючи  

мережеву інфраструктуру, що, у свою чергу, обумовить розвиток євро-

пейської промисловості та зростання її конкурентоспроможності, як у то-

му, що стосується сфери подання змісту та інформаційної технології, так 

і взагалі в  широкому спектрі секторів промисловості та культури [4]. 

Директивою 2004/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29 

квітня 2004 року про захист прав інтелектуальної власності (далі – Дире-

ктива 2004/48/ЄС) зазначається, що захист інтелектуальної власності є 

важливим не тільки для просування інновацій та творчості, а й для роз-

робки робочих місць і підвищення конкурентноспроможності [5]. Як за-

значає Р.Є. Еннан, затвердження Директиви 2004/48/ЄС «…стало важ-

ливим кроком з ініціювання горизонталь них інструментів боротьби із пі-

ратством. Зазначена Директива стосується заходів, процедур та засобів, 

необхідних для того, щоб гарантувати дотримання прав інтелектуальної 

власності» [6, с. 115]. 

Директива 2006/116/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС від 

12 грудня 2006 р. про строки охорони авторських і суміжних прав (зведе-

на редакція) (далі – Директива 2006/116/ЄС) встановлює однакові термі-

ни охорони авторського права і суміжних прав у всіх державах-членах 

Співтовариства, а також умови надання правової охорони і виконання 

угод, за винятком особистих немайнових прав. Зокрема у преамбулі  Ди-

рективи 2006/116/ЄС зазначено, що мінімальний термін захисту авторсь-

кого права у 50 років після смерті автора, встановлений Бернською кон-

венцією, втратив актуальність, оскільки середня тривалість життя в Спів-

товаристві зросла. Статтею 1 Директиви 2006/116/ЄС було встановлено, 

що права автора літературного або художнього твору в значенні статті 2 

Бернської конвенції повинні тривати протягом життя автора та протягом 

70 років після його смерті, незалежно від дати, коли робота була  опри-

люднена.  



 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ -  2018 

Х МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

  
 

199 

З урахуванням потреб сьогодення, Директива 2006/116/ЄС була 

змінена в значенні строків охорони суміжних прав. Зокрема, Директивою 

Європейського парламенту та Ради ЄС № 2011/77/ ЄС від 27.09.2011 р. 

про внесення змін до Директиви № 2006/116/ЄС про строки охорони ав-

торських і суміжних прав,  термін захисту фіксації виступу та фонограм 

продовжено до 70 років після відповідної події [8]. 

Законодавство ЄС в сфері охорони авторського права, передусім, 

забезпечує високий рівень охорони в країнах-учасницях ЄС, оскільки йде 

в «ногу з часом». Будь-який автор не буде зацікавлений у творчості в тій 

країні, де ніхто не зможе надати адекватну охорону результатам його 

творчості. 
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Проблема визначення статусу Каспійського моря є однією з най-

складніших проблем, що стоять сьогодні перед спільнотою країн регіону, 

а також тих держав, інтереси яких, так чи інакше, пов‘язані з цією про-

блемою. Історично, статус Каспію визначався двосторонніми угодами 

Російської Імперії (потім РРФСР і СРСР) з Персією (Іраном), правонасту-

пниками яких стали чотири пострадянських прикаспійських держави та 

Іран.  
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З 1991 року узбережжя Каспію відноситься до 5 держав – Казахста-

ну, Росії, Азербайджану, Туркменії та Ірану. Проблема вирішення право-

вого статусу Каспійського моря – багатогранна і багатоаспектна. Склад-

ність проблеми полягає у відсутності чіткої правової бази в регіоні Каспію 

[1]. 

Переговорний процес щодо делімітації Каспію йде з 1992 року, коли 

Іран запропонував створити організацію регіонального співробітництва. 

У 1996 році Росія запропонувала виділити кожній з прикаспійських 

держав 45-мильний сектор, а центральну частину моря залишити зага-

льною і керованою за принципом кондомініуму. 

Перша «каспійська зустріч на вищому рівні» відбулася в Ашгабаті у 

2002 році. «Каспій має залишатися єдиним морем, ділити його на п‘ять 

частин – помилка.», - такою була позиція Росії на першому саміті прика-

спійських країн, який навесні 2002 року пройшов у столиці Туркменістану. 

Росія виходила з принципу ―ділимо дно – вода спільна‖. 

У 2002 році передбачалося, що Казахстан отримає найбільшу частку 

дна Каспію – 29%. Азербайджану відводилося 20-21%, Росії – 19%, 

Туркменістану – 17-18%. Ірану залишалося 14% дна, чим він був дуже 

незадоволений [3]. 

Вважалося, що іранська зона – найменш багата вуглеводами. Пре-

зидент Ірану виступив за відстрочку освоєння енергоресурсів моря до 

визначення його правового статусу. 

Тоді ж російський президент заявив, що у його країни немає «алер-

гії» на багатоваріантність енергопотоків, незважаючи на власні інтереси 

та проекти транспортування енергоресурсів. 

У жовтні 2007 року в Тегерані відбувся другий саміт прикаспій-

ських країн. Президент Казахстану позначив позицію своєї країни при 

визначенні майбутнього правового статусу Каспію. Він виходив з принци-

пу поділу акваторії на внутрішні води, територіальне море, рибальські 
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зони і загальний водний простір. Він вважав, що існуючий, на той мо-

мент, механізм розподілу квот на вилов осетрових не відповідав реаліям. 

Іран мав 45%, Росія – 27%, на частку Казахстану, Туркменістану та 

Азербайджану припадали решта - 28%. 

У листопаді  2010 року у Баку відбувся третій саміт прикаспій-

ських країн. Конвенцію щодо правового статусу Каспію підписати в Баку 

в черговий раз не вдалося. 

Глави прикаспійських держав у Спільній заяві зобов‘язалися поглиб-

лювати співпрацю в енергетичній та транспортній сферах, залучати інве-

стиції та новітні технології, захищати екологічну систему моря. 

Росія закликала партнерів до недопущення деградації унікальної 

біологічної системи Каспійського моря [4]. 

В Баку було підписано Угоду про співпрацю у сфері безпеки на Кас-

пійському морі. Сторони домовилися про спільну боротьбу з тероризмом, 

організованою злочинністю, незаконним обігом зброї та наркотиків, 

піратством, відмиванням доходів, контрабандою, торгівлею людьми та 

браконьєрством. 

У вересні  2014 року у Астрахані відбувся четвертий саміт при-

каспійських країн. Напередодні саміту в Астрахані стало відомо, що 

Конвенцію про правовий статус Каспію підпишуть у 2015 році. Позиція 

Туркменістану з питань делімітації Каспію напередодні саміту в Астраха-

ні залишалася незмінною: створення 12-мильної зони, що є межею кож-

ної держави, і 13-мильної зони в якості національної економічної зони 

рибальства. 

Акваторія за межами 25-мильної зони – вільне море, призначене для 

проходження суден. Прохід військових кораблів через територіальні води 

держави має здійснюватися у відповідності з міжнародним законодав-

ством з дозволу держави – господаря цієї зони, вважають в Ашхабаді. 

Казахстан запропонував створити на Каспії зону вільної торгівлі. 
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Росія запропонувала провести в 2016 році спільні навчання прика-

спійських країн служб надзвичайного реагування [5].  

Азербайджан заявив, що «присутність військових сил та військова 

діяльність на Каспійському морі повинні здійснюватися на основі принци-

пів забезпечення рівних умов безпеки для всіх прикаспійських держав». 

4-5 грудня 2017 р. у Москві відбувся п’ятий саміт прикаспійсь-

ких країн. Після закінчення його роботи сторони відзначили, що текст 

Конвенції про правовий статус Каспійського моря у цілому узгоджений. 

Але, на початку 2018 р. Іран оскаржив висновки вказаного сенату. Зі слів 

міністра закордонних справ Ірану І. Рахімпура, «заява про те, що узго-

джена іранська доля дна Каспію є фальшивою і не відповідає реаліям» 

[2]. 

Причиною такої позиції Ірану є те, що проект Конвенції передбачає 

виділення кожній державі частку у відповідності до довжини берегової лі-

нії. У такому випадку Іран отримає лише 13%, що є менше навіть його 

сьогоднішньої долі. 

Отже, можна дійти висновків, що проблема визначення статусу Кас-

пійського моря є досі актуальною. Як ми бачимо, протягом п‘яти самітів 

прикаспійських країн – дійти згоди щодо визначення правового статусу 

Каспійського моря не вдається. Кожна з країн намагається досягти як-

найвигіднішого для себе варіанту вирішення даної проблеми.  

Таким чином, прийняття Конвенції про правовий статус Каспійського 

моря призвело б до всеосяжного врегулювання правового режиму Кас-

пійського моря, визначенню всіх прав і обов‘язків прикаспійських держав, 

що так необхідно для невідкладного практичного використання Каспію, 

його ресурсів і захисту природного середовища. 
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Сучасна епоха характеризується прискоренням розвитку міжнарод-

них комерційних відносин. Вихід економічних відносин за рамки окремих 

країн в результаті інтернаціоналізації виробництва і зростання економіч-

ної взаємозалежності економік різних держав супроводжувався змінами 

договірних відносин, а саме їх економічного і юридичного характеру. 

Внаслідок чого відбулися зміни та значно зросла кількість учасників 

міжнародних комерційних контрактів, що вимагає від них оволодіння 

https://www.miireferat.com/referati/Проблема-делімітації-Каспійського-моря/129538.html
https://www.miireferat.com/referati/Проблема-делімітації-Каспійського-моря/129538.html
https://ukrpost.biz/kaspiiskii-samit/
http://kazanalytics.kz/проблема-правового-статуса-каспийск/
http://www.geobez.ru/
http://ukrlogos.in.ua/documents/19_06_2018_42.pdf
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необхідної юридичної та комерційною технікою. Сформовані господарсь-

кі зв'язки між підприємствами, що знаходяться в різних країнах набули 

характеру зовнішньоекономічних відносин, оформлюваних міжнародни-

ми контрактами, регулювання яких здійснюється універсальними або 

регіональним актами. Так зовнішньоекономічним договором (контрактом) 

визнається матеріально оформлена угода двох або більше суб'єктів 

зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, спрямова-

на на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та обов'язків 

у зовнішньоекономічній діяльності, під якою Закон України "Про 

зовнішньоекономічну діяльність" 1991 р. розуміє діяльність суб'єктів гос-

подарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської 

діяльності, побудовану на взаємовідносинах між ними, що має місце як 

на території України, так і за її межами [1]. 

Проте останнім часом у доктрину та практику все більш активно 

входить загальновизнана у цій сфері термінологія уніфікованих 

міжнародних договорів та угод: міжнародні комерційні договори. 

У другій половині XX в. світ вступив в період глобалізації, насампе-

ред міжнародної економіки. Це отримує відображення в нових способах 

виробництва, розвитку фінансових ринків, експансії мультинаціональних 

підприємств, зменшення ролі держави, її нездатність охопити національ-

ними правовими нормами глобалізований ринок. На зміну традиційним 

міжнародним комерційним контрактам приходять нові договірні форми, 

які передбачають більш складні форми економічної і юридичної 

взаємодії сторін; відбувається значна еволюція сторін таких контрактів: 

Від традиційних, які функціонують в рамках відповідної правової системи 

юридичних осіб до транснаціональних компаній, в діяльності яких відбу-

вається очевидне розділення юридичного боку їх діяльності (вони висту-

пають в якості юридичних осіб відповідних держав) і економічної сторони 

їх діяльності (економічно вони функціонують як ланки однієї системи). 
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Перевага національно-правового регулювання міжнародних комерційних 

контрактів змінюється міжнародно-правовим регулюванням у вигляді 

міжнародних конвенцій; Цу було зумовлен пошуком нових регуляторів 

відносин міжнародного комерційного обороту, що зумовило появу lex 

mercatoria і розширення сфери застосування торговельних звичаїв[2, c. 

206]. 

На зміну міжнародно-правовому центризму, коли в центрі нормот-

ворчості перебували держави, які укладали міжнародні конвенції, прихо-

дить поліцентризм і з'являються приватні учасники процесу уніфікації; 

відбувається перехід від державно-правового регулювання до саморегу-

ляції учасників міжнародних комерційних контрактів, що проявляється в 

знаходженні ними нових способів уніфікації, перш за все у вигляді Прин-

ципів міжнародних комерційних договорів, стандартизації або нормалі-

зації міжнародних комерційних контрактів. Така можливість обумовлена 

істотним зростанням значення принципу автономії сторін і зміною конце-

пції свободи договору, що реалізується в рамках міжнародних комерцій-

них відносин [3, c. 21].  

Отже, виникнення і становлення уніфікації права міжнародної торгі-

влі обумовлювалося декількома факторами:  

прискореним розвитком міжнародних міждержавних відносин і між-

народних зв'язків національних господарюючих суб'єктів;  

усвідомленням необхідності однакового правового регулювання та-

ких міжнародних комерційних відносин;  

усвідомлення неможливості засобами тільки національного права 

забезпечити регулювання міжнародних комерційних відносин;  

визнання недостатності колізійного методу регулювання відносин з 

іноземним елементом.  

Дедалі більше практичне застосування Принципів міжнародних ко-

мерційних договорів, в договірній практиці і при вирішенні спорів з між-
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народних комерційних контрактів, а також продовження УНІДРУА узго-

дження нових принципів підтверджують правильність обраного напрямку. 
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Актуальність. Від ефективності функціонування морських портів, рі-

вня їх технологічного та технічного оснащення, відповідності системи 

управління та розвитку інфраструктури сучасним міжнародним вимогам 

залежить конкурентоспроможність вітчизняного транспортного комплексу 

на світовому ринку [3]. Наразі відбувається портова реформа, яка покли-

кана підвищити роль морських портів в розвитку вітчизняної економіки та 

забезпечити інтеграцію у світове господарство, тому актуальним є дослі-

дження світового досвіду щодо управління морськими портами. 

Незалежно від організаційно-правової форми управління портом, 

майже у всіх портах світу є відповідна структура, яка здійснює керівницт-

во портом, її називають: портова влада, адміністрація порту, управління 
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порту. Вивчення питання щодо управлінням портом є важливим для 

України тому що, у зв‘язку з набранням чинності в червні 2013 року Зако-

ну України «Про морські порти України», в портах України була заснова-

на морська адміністрація. 

Метою роботи є дослідження моделей управління морськими пор-

тами на прикладі іноземних держав. 

Основний текст. Міжнародний досвід визначає, що управління порту 

може призначатися на всіх рівнях управління: національному, регіональ-

ному або місцевому. Найбільш поширеною практикою є визначення 

управління порту на місцевому рівні [1]. 

Сьогодні у світі створено понад дві тисячі морських портів, при цьо-

му, в різних країнах і навіть всередині країн організація діяльності портів 

та їх управління є різними.  

Згідно з методикою Всесвітнього банку, для класифікації моделей 

управління портами виділяється ряд критеріїв, до яких відносяться: 

 публічний, приватний або змішаний тип надання послуг; 

 місцева, регіональна або глобальна орієнтація; 

 право власності на інфраструктуру (включаючи землі порту); 

 право власності на споруди та обладнання (зокрема облад-

нання для перевалки вантажів та складські будівлі); 

 статус працевлаштування докерів та управління. 

З урахуванням цих критеріїв, за моделями управління порти кла-

сифікуються на чотири категорії: модель публічних послуг, операційна 

модель, орендна модель та модель приватних послуг.  

Модель порту публічних послуг (public service port model) передба-

чає, що уряд володіє як землями порту, так і всіма наявними активами та 

виконує всі регулятивні та портові функції. Всі операції з перевалки ван-

тажів виконуються працівниками, безпосередньо найнятими адміністра-

цією порту.  
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Операційна модель порту (tool port model) характеризується 

розподілом операційних обов‘язків. Адміністрація порту володіє порто-

вою інфраструктурою та будівлями (включаючи вантажне обладнання), 

розвиває та облаштовує їх. Управління портовим обладнанням 

здійснюється працівниками, яких наймає адміністрація порту. Але інші 

вантажні операції (на борту судна, на причалах) виконуються приватни-

ми фірмами.  

Орендна модель порту (landlord port model) передбачає, що у влас-

ності адміністрації знаходиться порт в цілому, але інфраструктура 

здається в оренду приватним компаніям. До відання адміністрації порту, 

як орендодавця, належить економічна експлуатація, довгостроковий ро-

звиток території порту, облаштування базової портової інфраструктури, 

такої як дороги та причали. Приватні компанії, які орендують території та 

інфраструктуру порту, за власний кошт будують споруди та встановлю-

ють обладнання, наймають на роботу докерів. Дана модель адміністрації 

характеризується органом управління, який виконує функції розвитку та 

планування території, залишаючи управління вантажопотоками та без-

посередньо вантажно-розвантажувальні роботи - приватним компаніям. 

Перевагою даної моделі є те, що зберігаючи певну частку державної 

власності, вона дозволяє використовувати потужності порту з позицій 

приватного підприємництва На дану модель управління орієнтовані 

майже всі європейські країни, за виключенням Великобританії. 

У моделі порту приватних послуг (private service port model) публіч-

ний сектор повністю виключений із діяльності порту. Землі порту нале-

жать приватному сектору, всі регулятивні та операційні функції викону-

ються приватними компаніями. 

У деяких країнах відбувається об‘єднання дрібних і великих портів 

під керуванням одного автономного порту. У цьому випадку прийняття 
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спільної політики забезпечує більш ефективну роботу всієї групи портів 

[2]. 

Так, наприклад, у Канаді ще в 1936 р. основні порти — Галіфакс, 

Сент-Джон, Квебек, Монреаль, Ванкувер — були передані у підпорядку-

вання Національної ради портів, що складається з чотирьох осіб і розта-

шована в Оттаві. Рада отримала юрисдикцію та широкі повноваження 

над усіма зазначеними портами, управляє і контролює всі роботи і свою 

власність, що знаходиться в портах. Вона має право затримати будь-яке 

судно в тому випадку, якщо воно не сплатило належних зборів або за-

подіяло шкоду власності ради до тих пір, поки сума, належна раді, не бу-

де сплачена або не буде надано відповідне забезпечення. 

У Франції, згідно з Конституцією, морські порти перебувають у дер-

жавній власності та контролюються адміністративними радами, які 

підпорядковуються Раді міністрів. У той же час, сім найбільших портів 

Франції, на частку яких припадає понад 60 % сумарного вантажообігу, 

вважаються автономними і мають особливий юридичний статус. Ці порти 

є державними установами, мають державний статус і фінансову неза-

лежність, фінансовий та економічний контроль здійснюється зі сторони 

держави. 

Управління портом здійснює Адміністративна рада на чолі з дирек-

тором. Директор порту призначається директором Ради міністрів. Разом 

з тим, держава несе витрати в розмірі 60—80 % з утримання та експлуа-

тації шлюзів, фарватерів, захисних споруд, використання днопоглиблю-

вальної і дноочищувальної техніки. Безпосереднє управління покладено 

на виконавчого директора порту, який координує діяльність санітарних, 

митних і поліцейських властей. 

Основним нормативним документом Франції, яким врегульовано пи-

тання розвитку портів і управління ними, є Кодекс морських портів. Він 

складається з семи частин, які стосуються: створення, організації та ро-
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звитку морських портів, портових і судноплавних зборів, портового 

нагляду, портових залізничних під‘їзних шляхів, організації роботи в 

морських портах, національної ради портових об‘єднань. Цей кодекс до-

повнюється Загальним положенням про портовий нагляд у торговельних 

і рибних портах [2]. 

У зв‘язку з прийняттям Закону України «Про морські порти України», 

який набрав чинності в червні 2013 року, в Україні була здійснена рефо-

рма управління морськими портами України, згідно якої морські порти 

набули організаційно-правової форми управління портом, яка у світовій 

практиці називається автономною. Як і в багатьох країнах світу, з метою 

державного регулювання морських портів в Україні була створена нова 

організаційно-правова структура – адміністрація морських портів, голов-

ним завданням якої є забезпечення та контроль за безпекою мореплавс-

тва в порту, життям і здоров‘ям громадян, порядком в морському порту, 

безпечній експлуатації об‘єктів портової інфраструктури у межах терито-

рії та акваторії морського порту, в галузі екологічної безпеки тощо. 

Таким чином, в морських портах України була запроваджена така 

модель Адміністрації морського порту як Landlord port, так як господарсь-

ку діяльність забезпечуватимуть здебільшого приватні компанії, а адміні-

страція порту зберігає державне право власності на основну частину зе-

мельних ділянок в морських портах, акваторію та основну інфраструкту-

ру. Вона через контроль за безпекою судноплавства та координацію гос-

подарської діяльності виступатиме певним державним регулятором. 
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Проблема делімітації морських просторів, територіальних морів і 

виключних (морських) економічних зон та континентальних шельфів має 

складний, багатосторонній характер. Сьогодні у світовій практиці міжна-

родного права існують дуже суперечливі підходи до питань розмежуван-

ня морських кордонів, яка більшість з них залишаються не оформленими 

у правовому відношенні протягом тривалого часу. Практично третина мі-

жнародних спорів, що знаходяться на розгляді в Міжнародному суді ООН 

в Гаазі, пов‘язані з делімітацією морських просторів. У Азово-

Чорноморському регіоні проблема розмежування морських просторів 
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найгостріше встала в дев‘яностих роках минулого сторіччя з розпадом 

Радянського Союзу. 

За роки незалежності України, керівництвом держави вживались 

комплексні державно-управлінські заходи з метою державного врегулю-

вання нагальних питань договірно-правового оформлення державного 

кордону, у тому числі її морської ділянки. 

Як свідчить аналіз у сфері національної безпеки, на сьогодні най-

більш гостро стоїть питання щодо правого оформлення морського кор-

дону між Україною і Російською Федерацією. Переговори з врегулювання 

цього питання тривають з 1996 року, проведено 35 раундів, однак позиції 

Сторін залишаються не узгодженими. Основна причина – небажання ро-

сійської сторони визнати колишній адміністративний кордон між УРСР та 

РРФСР як державний кордон між Україною і Російською Федерацією.  

На сьогодні потребує консолідація зусиль політиків, науковців в га-

лузі державного управління та міжнародного права, державних діячів та 

всіх причетних до процесу договірно-правового оформлення державного 

кордону України. Вкрай необхідним на сьогодні є запровадження єдиної 

державної стратегії з метою завершення договірно-правового оформ-

лення  державного кордону України, у тому числі і його морської ділянки. 

Мета даного дослідження – проаналізувати сучасний стан та перс-

пективи договірно-правового оформлення морської ділянки державного 

кордону України. 

Протяжність морської ділянки державного кордону України складає 

1355 кілометрів, а площа виключної (морської) економічної зони України 

складає 72 658 квадратних кілометрів. 

В новітній історії України вперше делімітація виключних (морських) 

економічних зон і континентальних шельфів була проведена між Украї-

ною і Турецькою Республікою. Це відбулося шляхом підтвердження но-

тами зовнішньополітичних відомств обох держав лінії розмежування, що 
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була визначена в Угоді між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних 

Республік і Урядом Турецької Республіки про розмежування континента-

льного шельфу між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Ту-

рецькою Республікою в Чорному морі. 

Тривалий час залишалось неврегульованим питання щодо розме-

жування морських просторів, континентального шельфу та виключної 

(морської) економічної зони між Україною і Румунією у північно-західній 

частині Чорного моря. З цією метою делегаціями України і Румунії з 1998 

по 2004 рік було проведено 24 раунди переговорів, проте позитивного 

результату вони не дали. Основні суперечки Сторін у переговорному 

процесі стосувались статусу острова Зміїний, що знаходиться в північно-

західній частині Чорного моря і розташовується напроти дельти ріки Ду-

най. Площа острова складає 17 тисяч квадратних метрів, в 4 милях на 

захід від острова проходить рекомендований курс руху українських та 

іноземних суден (пасажирських, вантажних, вантажно-пасажирських), які 

слідують в порти Чорноморських та інших держав. Відстань острова від 

материкової частини України складає 35 кілометрів. Румунська сторона 

під час переговорів наполягала на тому, що острів Зміїний – це скелясте 

формування і згідно з пунктом 3 статті 123 Конвенції ООН з морського 

права [1] не повинен впливати на розмежування економічної зони і кон-

тинентального шельфу між Україною і Румунією. Українською делегацією 

неодноразово наголошувалось на необхідності врахування остова Змії-

ний при проведенні лінії розмежування територіальних морів України і 

Румунії. Зазначена позиція ґрунтувалась на нормі пункту 1 статті 121 

Конвенції ООН з морського права. У подальшому, румунська сторона ви-

йшла з переговорного процесу та 16 вересня 2004 року подала мемора-

ндум до Міжнародного суду ООН в Гаазі, який передбачає врегулювання 

спірних питань делімітації морських просторів між державами. Румунська 

сторона попросила Міжнародний суд розмежувати континентальний 
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шельф та виключну (морську) економічну зону з Україною, основний ак-

цент при цьому роблячи на визначення статусу острова Зміїний. У офі-

ційному повідомлені прес-служби Уряду Румунії зазначалося: «Рішення 

Румунії подати позов до Міжнародного суду на Україну викликане відсут-

ністю перспективи в двосторонніх румунсько-українських переговорах, 

які почалися у 1998 році, проте не дали істотного прогресу» [2]. 

У відповідь Україна 19 травня 2006 року звернулась до Міжнарод-

ного суду ООН з контр-меморандумом. 3 лютого 2009 року питання де-

лімітації морських просторів України та Румунії у Чорному морі було вре-

гульовано рішенням Міжнародного суду ООН. Зазначене рішення є оста-

точним і обов‘язковим для виконання Україною і Румунією [3]. 

Цим рішенням: 

1) визначено координати точок лінії розмежування В(М)ЕЗ та кон-

тинентального шельфу України та Румунії у Чорному морі. 

2) визначено статус о. Зміїний – як острова, але, оскільки він відда-

лений від материкової території, не враховано його вплив на формуван-

ня лінії розмежування. 

3) підтверджено належність о. Зміїний Україні та існування терито-

ріального моря України (12 морських миль) навколо нього. 

4) зазначено, що острів Зміїний не дає підстав для поширення 

В(М)ЕЗ України за межі, визначені встановленою Міжнародним судом 

серединної лінії. 

Протягом тривалого часу не мала позитивних зрушень з питань де-

лімітації морської ділянки українсько-російського державного кордону, 

який має протяжність 321 кілометр. Делімітацію морської ділянки украї-

но-російського кордону не проведено. [4]. Тривалий час російська сторо-

на намагалась блокувати переговорний процес з встановлення лінії дер-

жавного кордону у Керченській протоці. 
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Українська сторона ґрунтує свою позицію на положеннях таких но-

рмативно-правових актів: 

1) Указ Президії Верховної Ради СРСР від 19.02.54 «О передаче 

Крымской области в состав УССР», яким Кримську область було пере-

дано Українській РСР [5]. 

2) Статтею 78 Конституції СРСР від 07.10.77 територію союзної ре-

спубліки не могло бути змінено без її згоди. Кордони між союзними рес-

публіками могли змінюватися тільки за взаємною угодою відповідних ре-

спублік, що підлягала затвердженню Союзом РСР [6]. 

3) відповідно до статті 6 Договору про основи відносин між Російсь-

кою Радянською Соціалістичною Республікою та Українською Радянсь-

кою Соціалістичною Республікою від 19.11.90 обидві Сторони визнають 

та поважають територіальну цілісність Російської РФСР та Української 

РСР «в ныне существующих в рамках СССР границах» [7]. 

4) Договором про дружбу, співробітництво і партнерство між Украї-

ною і Російською Федерацією від 31.05.97 визначено, що Договірні Сто-

рони поважають територіальну цілісність одна одної і підтверджують не-

порушність існуючих між ними кордонів. 

Зараз, вже після окупації Криму РФ, в Азовському морі спостеріга-

ється ескалація конфлікту між Україною та Росією. З кінця квітня 2018 

року Росія створює там флотилію, посилюючи прикордонні війська ФСБ 

РФ додатковими кораблями та перекидаючи з моря кораблі свого війсь-

кового флоту. При цьому наприкінці травня Росія раптово закрила для 

українських суден дві тисячі квадратних кілометрів моря через прове-

дення своїх бойових стрільб та регулярно затримує і перевіряє іноземні 

судна, які прямують в українські порти Бердянськ та Маріуполь. 

Утім, українська сторона не має можливості висловити Москві свої 

претензії. Де-юре Росія має право на такі дії, оскільки у 2003 році Україна 

підписала з нею міжнародний двосторонній договір «Про співробітництво 
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у використанні Азовського моря і Керченської протоки». Там ідеться, що 

Азовське море - це "внутрішні води України та Російської Федерації, бо 

так сталося історично". За договором, торговельні судна та військові ко-

раблі під прапором України або Росії можуть вільно перебувати у будь-

якій точці Азовського моря та Керченській протоці. Цей документ Верхо-

вна Рада схвалила у розпал конфлікту навколо коси Тузли у 2003 році. 

Даний договір нівелював окремі статті конвенції ООН з морського права, 

яку Україна ратифікувала у 1999 році. 

Тож допоки договір з Росією чинний, в України офіційно немає 12-

мильної зони, визначених територіальних вод, а військові кораблі та ка-

тери РФ, використовуючи цю угоду та закріплене там право мирного 

проходу, можуть безперешкодно перебувати в будь-якій точці Азовського 

моря, зокрема і біля українського узбережжя. [8].  

Врегулювання питань щодо розмежування морського кордону між 

Україною і Російською Федерацією допоможе зняти низку економічних і 

політичних проблем у взаємостосунках двох країн, а саме: сприятиме по-

кращенню екологічної обстановки, протидії браконьєрській та іншій про-

типравній діяльності в акваторії, слугуватиме покращенню міжнародного 

іміджу обох держав. 

На міждержавному рівні україно-російських взаємовідносин потріб-

но визначити, що основними пріоритетами в питаннях Азово-

Керченського врегулювання мають стати принципи дотримання сувере-

нітету, територіальної цілісності, недоторканості кордонів та взаємної 

поваги. Врегулювання питань договірно-правового оформлення в Азово-

Керченській акваторії зумовлює прийняття для України комплексних 

державно-управлінських заходів у зовнішньополітичній та внутрішньопо-

літичних сферах [9]. 

Висновки. Відсутність лінії розмежування, яка визначає суверенні 

права України у виключній (морській) економічній зоні не дозволяє ефек-
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тивно протидіяти протиправній діяльності та забезпечувати безпеку суд-

ноплавства в Азово-Керченській акваторії. Поряд з цим, територіальні 

суперечки і спори-явище цілком закономірне у світовій практиці. Воно 

обумовлено політичною та економічною доцільністю кожної з держав 

щодо захисту своїх національних інтересів на державних кордонах. 

Головне у державному врегулюванні спірних питань на морських 

кордонах України є наявність доброї волі та чітке дотримання норм між-

народного права учасниками переговорного процесу. 
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УДК 347 

ПРАВОВИЙ СТАТУС КАПІТАНА СУДНА:  

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ 

Автор: Шкарнега О.С., канд. юрид. наук, ст. викладач кафедри морсь-

кого та господарського права, Національний університет кораблебу-

дування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв 

 

Транспортна морська логістика безперечно має переваги серед ін-

ших способів  перевезення  вантажів, адже її прерогативою є перевезен-

ня морськими шляхами, який є найбільш підходящим для перевезення 

великогабаритних вантажів на далекі відстані. І це не дивно, адже при 

сьогоднішніх глобалізаційних процесах, морське судноплавство забезпе-

чує безперебійний рух товарів по всій планеті, а Україна як морська дер-

жава приймає активну участь у цих процесах. Таку активність вряд чи 

можна назвати позитивною, адже після розвалу морського флоту в по-

страдянський період, більш як  100 тисяч українських моряків  змушені 

працювати на іноземних суднах, яких фактично можна назвати  трудо-

вими емігрантами.  

Особливе місце серед членів екіпажа судна займає капітан, який 

має широкі повноваження від управління судном до засвідчення факту 

народження дитини.  Капітан судна має специфічний статус, а якщо опи-

https://www.dw.com/uk/азовське-море-ахіллесова-пята-україни-в-протистоянні-з-росією/a-44329313
https://www.dw.com/uk/азовське-море-ахіллесова-пята-україни-в-протистоянні-з-росією/a-44329313
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ратися на усталену класифікацію, він наділений спеціальним правовим 

статусом, для якого характерно доповнення загального правового стату-

са та його минущість. Відповідно правовий статус капітана судна можна 

визначити як вид спеціального правового статуса, який обумовлюється 

родом його діяльності  та включає  в себе ряд спеціальних прав та 

обов'язків. 

У Кодексі торговельного мореплавства України (далі - КТМУ), 

виділено окрему главу, яку присвячено капітану судна в якій знайшли 

своє відображення його права та обов'язки. В зв'язку із чим, у галузі 

морського права склалася традиція щодо розподілення усіх функцій 

капітана судна та три групи: управління судном, представництво інте-

ресів судновласника/власника вантажу та адміністративно-владні 

функції, які делеговані капітану державою прапора [1, с. 98].  

Управлінські  функції капітана включають в себе безпосереднє 

навігаційне  управління судном, забезпечення безпеки плавання, за-

побігання забрудненню морського середовища, підтримання порядку на 

судні з правом накладання дисциплінарного стягнення та підтримання 

безпеки людей та вантажу. Розпорядження капітана підлягають безпе-

речному виконанню серед усіх осіб будь-то члени екіпажу, або просто 

особами які знаходяться на судні (пасажири). Ці функції, відповідно до 

законодавства "покладаються" на капітана судна, тобто їх можна вважа-

ти його обов'язками, які становлять його виключну відповідальність.   

Наступною є функція представництва інтересів судновласника та 

власника вантажу, що містить у собі загальні положення, які діють для 

інституту договірного представництва, а саме: можливість  укладати  

угоди від імені принципала, претензійно-судові права та особлива діяль-

ність, яка пов'язана із забезпеченням доказів для охорони прав суднов-

ласника  або  власника   вантажу   (морський  протест  капітана).  
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З наукової точки зору цікавим правом із цієї категорії є останнє,  яке  

передбачає подання капітаном судна заяви про морський протест безпо-

середньо нотаріусу після певної події. Законодавством не встановлено, 

яка саме повинна бути подія після якої виникає право капітана на морсь-

кий протест, але виходячи із практики це форс-мажорні обставини, тобто 

такі що мають характер непереборної сили (урагани, шторми, зіткнення 

суден та ін.). Такий протест служить в першу чергу інтересам судновлас-

ника та встановлює презумпцію невинуватості, тобто при судовому 

розгляді (який може мати місце, адже буде спричинена шкода вантажу 

чи майну третіх осіб) такий акт перекладає тягар доказування на іншу 

сторону при виникненні спору, створюючи для судновласника вигідніше 

процесуальне становище  [4, с. 142]. 

Адміністративно-владні функції, які делеговані державними органами 

включають в себе: повноваження щодо проведення дізнання на судні та 

засвідчення фактів укладання шлюбу, народження дитини, засвідчення за-

повіту та факту смерті. Саме ця група прав капітана судна є основою для 

закріпленого у ст. 53 КТМУ обов'язку, щодо громадянства капітана 

(відповідно до якої ним може бути тільки громадянин України), адже він діє 

від імені держави прапора судна,  таким чином здійснюючи функції, які 

властиві лише її органам [5, с. 425]. Так, при укладені шлюбу на судні 

капітан складає акт (на основі якого видається свідоцтво про шлюб) та ро-

бить запис у судновому журналі, таким чином погоджуючись із  думкою 

О.В. Верейці, що виходячи із положень ст. 70 КТМУ реєстрацію 

шлюбу здійснює саме капітан судна [6, с. 2]. 

З нашої точки зору слід розширити усталену класифікацію шляхом 

добавлення до неї трудових функцій капітана судна, адже відповідно до 

ст. 66 КТМУ "капітан дає згоду на призначення члена суднового екіпажа 

на роботу" та може проводити іспит щодо професійної придатності такої 

особи;  має право усувати від виконання службових обов'язків осіб суд-
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нового екіпажу; та має право застосовувати заходи заохочення шляхом 

оголошення вдячності, нагородження преміями.   

Слід зазначити, що усі попередні функції так чи інакше пов'язані із 

нормальним перебігом морського судноплавства, тому виникає питання 

щодо функцій капітана судна за надзвичайних умов мореплавства. До 

функцій капітана судна за надзвичайних умов слід віднести: як права у 

разі небезпеки загибелі судна, у разі нестачі продовольства та у разі 

невідкладної потреби в грошах; так і уже перелічені обов'язки щодо 

управління судном у форс-мажорних обставинах (зіткнення суден, воєн-

на небезпека, піратські дії та ін.). 

Отже, підсумовуючи вищевказане визначимо, що правовий статус 

капітана судна це вид спеціального правового статуса, який обумо-

влюється родом його діяльності  та включає  в себе ряд спеціальних 

прав та обов'язків. Функції капітана пропонуємо визначити як: управлін-

ські, представницькі, адміністративні, трудові та надзвичайні. 
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-429. 

5. Верейці О.В. Реєстрація шлюбу громадянами України: мож-
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5 - С. 1- 5. 



 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ -  2018 

Х МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

  
 

223 

Секція 6 «Основи юридичної клінічної практики. 

Безоплатна правова допомога в Україні» 

 

УДК 340.132.6:378.147 

ФУНКЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ ЗВО В ПРОЦЕСІ ПРАКТИЧНОЇ 

ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-ПРАВНИКІВ 

Автор: Ломжець Ю.В., канд. політ. наук, доцент, доцент кафедри морсь-

кого та господарського права, Національний університет кораблебуду-

вання імені адмірала Макарова, м. Миколаїв 

 

В Україні юридичні клініки запровадженні відповідно до Наказу 

міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типового поло-

ження про юридичну клініку вищого навчального закладу України» від 

03.08.2006 року № 592. У Положенні зазначається, що юридична клініка 

є структурним підрозділом вищого навчального закладу ІІІ-IV рівнів акре-

дитації, що здійснює підготовку фахівців за напрямом ―Право‖, і ство-

рюється як база для практичного навчання та проведення навчальної 

практики студентів старших курсів [2]. 

Відповідно до Стандартів діяльності юридичних клінік України від 

19.06.2014, юридична клініка – структурний підрозділ вищого навчально-

го закладу України ІІІ-ІV рівнів акредитації, що здійснює підготовку 

фахівців у галузі знань «Право», утворений як база для практичного нав-

чання та проведення практики студентів шляхом надання безоплатної 

правової допомоги та здійснення правопросвітньої діяльності [5]. 

Юридична клініка виконує навчальну та соціальну функції. 

Навчальна функція юридичної клініки — це зосередження діяль-

ності на практичне спрямування навчання, з метою підготовки фахівців-

юристів, які оволоділи конкретними професійними навичками і не потре-

бують додаткової адаптації до професійної діяльності.    
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Соціальна функція юридичної клініки – це задоволення потреб сус-

пільства у доступній юридичній інформації та правовій допомозі, підви-

щення професійної відповідальності юристів. 

При цьому Стандарти діяльності юридичних клінік України вказу-

ють, що навчальна функція є провідною. Практичне навчання в юридич-

ній клініці реалізується через роботу студентів з клієнтами і через ор-

ганізацію навчального процесу в юридичній клініці. 

Студенти-консультанти юридичної клініки надають правову допомо-

гу у формах: правової інформації, консультацій, підготовки правових та 

процесуально-правових документів, надання правової допомоги з пред-

ставництва інтересів клієнта в органах державної влади, місцевого са-

моврядування, інших органах та організаціях, надання правової допомо-

ги в суді та представництва інтересів в суді. 

Основними навичками, які набувають студенти в процесі надання 

правової допомоги клієнтам, є вміння організувати і провести ін-

терв‘ювання та консультування клієнта: 

 інтерв‘ювання клієнта – це бесіда (співбесіда) студента-

консультанта з клієнтом з метою з‘ясування обставин його проблеми, а 

також отримання інформації про самого клієнта, в тому числі його особу 

та психологічний стан; 

 консультування клієнта — це процес співпраці студента-

консультанта з клієнтом з метою пошуку оптимального варіанту 

вирішення його проблеми правовим шляхом [5]. 

Навчальний процес у юридичних клініках забезпечується через ор-

ганізацію викладання навчальної дисципліни «Основи юридичної клініч-

ної практики» та залучення до роботи у клініці викладачів ВНЗ чи фа-

культету, який здійснює підготовку в галузі права, а також практикуючих 

юристів з метою надання допомоги студентам-консультантам. 
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Таким чином, юридична клінічна освіта – це невід‘ємна складова 

вищої юридичної освіти, що використовується при підготовці фахівців 

спеціальності «Право», яка має відповідну систему, структуру, мету, зав-

дання та принципи і яка спрямована на гармонійне поєднання теоретич-

ної і практичної складової в підготовці майбутніх юристів. 

Література: 
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УДК 340.132.6: 

НАВІЩО В УКРАЇНІ РОЗПОЧАТО МОНІТОРИНГИ ЮРИДИЧНИХ 

КЛІНІК? 

Автор: Галай А. О., член Правління Асоціації юридичних клінік України, 

доктор юридичних наук, профессор, м. Київ 

 

Після кількох років поступового нарощування інституційної спро-

можності Асоціація юридичних клінік України розпочала новий напрям 

розвитку власної мережі – моніторинги юридичних клінік. 

Так, з 2013 року, після певного спаду активності, наша спільнота – 

сформувала традицію демократичного дієвого відкритого правління; ро-

зробила Стандарти діяльності юридичних клінік (2014); інструменти 

аналізу показників (Реєстр АЮКУ, 2013) та моніторингу якості (2017) 

діяльності; відновила співпрацю з партнерами з числа правозахисної та 

освітянської спільноти. 

І ось моніторинги. Здавалося б, справа для юридичних клінік вишів 

насторожуюча. Адже за формальними ознаками схоже на звичні 

неприємні відволікаючі непрозорі і корупціогенні перевірки, інспекції 

тощо. Група за участю представників Асоціації, громадських чи держав-

них партнерів кілька днів працює з юридичною клінікою, вивчає її актив-

ності, організаційні документи, готує детальний звіт. Схоже, чи не так? 

Можливо тому окремі керівники юридичних клінік, без згоди яких ми 

не проводимо моніторинги, не дуже поспішають записуватись у чергу на 

моніторинг. 

Насправді в нас наразі є більше бажаючих, ніж можливості ор-

ганізувати безоплатні (дякуючи партнерам – Українській фундації право-

вої допомоги, Міжнародному фонду ―Відродження‖ та програмі ―Нове 

правосуддя‖ USAID) для вишу моніторинги. Але ми хотіли б бачити кон-

курс бажаючих. 
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Ця доповідь має на меті розвінчати деякі побоювання. 

1. Чому моніторяться юридичні клініки? Не для негативних рішень! 

Мета – надати рекомендації, як покращити діяльність конкретних юри-

дичних клінік. Звісно – точніші рекомендації бувають після детального 

вивчення. 

2. Навіщо тоді виставляється оцінка якості? Щоб чіткіше продемон-

струвати ті напрями, які можна покращувати. Щоб чітко було зрозуміло – 

як робиться в юрклініці та чи інша робота – якісно чи не дуже. Процентні 

оцінки тут – інструмент, а не ціль. 

3. Хто вони такі, ці монітори, щоб оцінювати юридичну клініку? До 

кожної моніторингової групи входять представники Асоціації. Це найак-

тивніші й найдосвідченіші керівники юридичних клінік. Навіть якщо керів-

ник юридичної клініки займається цією справою вже тривалий час, сукуп-

ний досвід юрклінічної діяльності моніторів – значно більший. А в до-

повнення до цього, залучені партнерські організації (як правило правоза-

хисні та освітянські мережі) мають власний суттєвий досвід розбудови 

мереж. При цьому вони не домінують – більшість моніторингової коман-

ди складають представники юридичних клінік. 

4. Моніторинги, перевірки, оцінювання – це завжди травмуючий 

непередбачуваний досвід? Ми розробили оцінний інструмент, що дозво-

ляє чітко передбачати, які аспекти будуть оцінюватися. Все прозоро, 

просто і чесно – завантажуйте, готуйтеся, самооцінюйтесь. Чим деталь-

ніша буде оцінка юридичної клініки – тим більш якісно в подальшому во-

на працюватиме. 

5. А якщо результат буде низьким? Низький не означає поганий! 

Кожний показник, що не набере балів – отримає чіткі рекомендації, як йо-

го покращувати, з прикладами на основі кращого українського і за-

рубіжного досвіду. Ми в Асоціації цей досвід знаємо, але чи знають його 

усі керівники юридичних клінік регіональних вишів? Рекомендації за ре-
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зультатими моніторингів – методичні й організаційні поради, їх виконання 

– справа добровільна. 

Користі від моніторингів бувають на трьох етапах. 

Перший – без моніторингу. Це самооцінка за нашим оприлюдненим 

Інструментом моніторингу. Адже в Україні ніколи не було об‘єктивного 

способу прозорої оцінки діяльності юрклінік. Стверджуємо впевнено: ми 

бачили кілька неякісних інструментів. Інструмент АЮКУ дозволяє не ли-

ше оцінити роботу юрклінік, але і побудувати її на вірних засадах ледь не 

з нуля. 

Другий етап якості – під час моніторингу. Коли на моніторинг 

приїжджає група експертів, досвід яких удесятеро більший, ніж досвід 

керівника конкретної юрклініки, вони не просто оцінюють за критеріями, 

але і спроможні надати десятки рекомендацій, заснованих на досвіді, як 

України , так і закордонних колег. Беріть і впроваджуйте. 

І третій етап – під час спілкування з керівництвом вишу і публічного 

заходу з місцевою громадськістю. 

Тут кілька варіантів: 

сильні юридичні клініки буває не можуть добитися якогось аспекту, 

наприклад, навчального курсу, оновлення застарілої техніки. Чому? 

Наприклад, керівник юрклініки не сприймається топ-менеджментом вишу 

як достатньо впливовий експерт, або веде себе надто скромно, жертву-

ючи якістю заради спокою. В такій ситуації погляд авторитетних 

зовнішніх експертів може стати в нагоді: до їх позиції можуть швидше 

прислухатися. 

слабкі юрклініки-початківці на публічному заході можуть одразу от-

римати поштовх до розвитку, адже їх керівники буває недостатньо спро-

можні пояснити переваги діяльності (на відміну від існування) свого інно-

ваційного напряму у виші. Або їх авторитету ще не вистачає для дискусії 

на рівних з консерваторами, противниками всього нового і незвичного. А 

публічно озвучити намір підтримати юридичну клініку – якось неком-
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фортно відмовлятись від обіцянки, чи не так? А ми, Асоціація, в свою 

чергу записуємо ходи, як і місцева громадськість, яких ми завжди запро-

шуємо на публічні заходи. 

Звісно, ми не чарівники і не завжди вдається безпосередньо домог-

тися зростання підтримки від керівництва: десь з причин складної ситу-

ації з оптимізації вищої юросвіти, десь з інших. Але кожна моніторингова 

група старається цього досягти. 

 

УДК 347.96 

ПРАВО СУСПІЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ (PUBLIC SNTEREST LAW)  

ТА РОЛЬ ЮРИДИЧНИХ КЛІНІК У ЦЬОМУ ПРОЦЕСІ 

Автор: Матвєєва Ю., завідувач Навчальної лабораторії «Правнича 

клініка» Національного університету «Києво-Могилянська академія», 

член правління Асоціації юридичних клінік України, м. Київ 

 

Поняття «право суспільних інтересів» вперше з‘являється у США. 

Вважають, що його сформулював відомий суддя Верховного Суду США 

першої половини 20-ого століття, якого називають соціальним реформа-

тором Луї Брандейс. Ще в 1905 році, виступаючи із своєю відомою про-

мовою на засіданні Гарвардського етичного співтовариства, він зазначив: 

«Замість того, щоб зайняти незалежне становище між багатими і наро-

дом, бути готовими обмежувати надмірності тих і інших, здібні юристи 

значною мірою дозволили собі перетворитись на придатки великих кор-

порацій і забули про обов'язок використовувати свої можливості для за-

хисту народу» [1, 4]. Таким чином, відомий американський юрист висту-

пив з публічним осудом ролі правників, інтереси яких направлені на от-

римання великих гонорарів від успішно проведених справ. В той же час 

він підкреслив важливість високого обов'язку юристів виступати захисни-

ками публічних інтересів незахищених груп населення, в першу чергу, 

бідних.  
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У США у 1950 – 1960-их роках розгортається активна боротьба за 

захист громадянських прав різних прошарків населення, зокрема амери-

канського темношкірого населення проти расової дискримінації та сегре-

гації. А в кінці 1960 – 1970 –их років багато випускників американських 

юридичних факультетів почали називати себе юристами, які захищають 

суспільні інтереси (public interest lawyers), з метою відокремлення себе 

від «придатків корпорацій», про які говорив Л. Брандейс. Вони бачили 

свою роль в тому, щоб представляти інтереси бідних і інших прошарків 

населення, чиї інтереси були представлені недостатньо, в тому числі для 

того, щоб знизити непропорційно значний вплив потужних економічних 

інтересів [1, 5]. 

Таким чином, рух права суспільних інтересів виникає як рух, спря-

мований на захист прав соціально незахищених прошарків населення. І 

саме орієнтовно в період 1960 – 1970 рр. в університетах США та деяких 

інших країн активно починають утворюватись юридичні клініки. Крім того, 

у вищих юридичних школах створюються центри права суспільних інте-

ресів. 

В 1980 – 1990 рр. термін «право суспільних інтересів» став широко 

використовуватись і в багатьох інших країнах. Наприклад, в Південній 

Африці існує досить сильна спільнота юристів, які здійснюються захист 

суспільних інтересів. Вона утворилась як частина руху в боротьбі з апар-

теїдом. Центри, спільноти, мережі і рухи із захисту суспільних інтересів 

існують у багатьох інших країнах – наприклад, в Великобританії, Індії, 

Бангладеш, на Філіппінах, в Австралії, Чилі та Аргентині. Незалежно від 

різноманітних конотацій та широкого спектру видів діяльності, пов'язаних  

з концепцією права суспільних інтересів, цей термін зазвичай передба-

чає певну сукупність принципів, цінностей і завдань, схожих до тих, які 

надихали Луїса Брандейса. Воно базується на понятті соціальної спра-
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ведливості і прагненні бачити право як інструмент соціальних перетво-

рень [3, 25]. 

В 1991 р. в Колумбійському університеті був проведений міжнарод-

ний симпозіум з проблем права суспільних інтересів. У звіті цього симпо-

зіуму було оприлюднено розподіл захисту суспільних інтересів на три 

основних напрямки: 

 Право суспільних інтересів як доступ до правосуддя. У цій 

сфері юристи намагаються вирішити проблеми доступу всього 

населення чи якоїсь його частини до судової системи. 

 Право суспільних інтересів як правова реформа. У цьому 

напрямку юристи, які захищають суспільні інтереси, намагаються 

змінити норми або інститути правової системи за допомогою справ-

прецедентів або справ, які мають вплив на велику кількість людей.  

 Право суспільних інтересів як політичний вплив. В цьому 

напрямку вплив змінюється від сприяння доступу до судової систе-

ми чи її зміні за допомогою правової реформи до прямого уповно-

важення груп, які взаємодіють з державою [4, 22 - 23].  

Таким чином, рух «за суспільні інтереси», хоча і частково, але був 

визначений його економічною проблематикою, оскільки і поява самого 

руху і навіть його назва були відповіддю на неможливість ринку приват-

ної юридичної практики задовольняти необхідний попит на ринку право-

вої допомоги. Найважливіша мета юристів суспільних інтересів – пред-

ставництво непредставлених груп – очевидно повинна розглядатись в 

широкому економічному вимірі, оскільки відмінності між приватними 

юристами та юристами, які займаються справами суспільних інтересів, 

полягає здебільшого в тому, що вони мають різні джерела доходів [5].  

Рух юристів суспільних інтересів вплинув на кардинальні зміни 

юридичної освіти: вона починає набувати соціальної направленості. В 

університетах починають з‘являтись нові курси «Право суспільних інте-
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ресів», «Право справедливості». Фактично можна говорити про виник-

нення нової філософії юридичної освіти. Це стало можливим саме зав-

дяки впливу юридичних клінік. Юридичні клініки в різних університетах 

можуть стати інкубаторами прогресивних юристів, відомих також під 

назвою «соціальних інженерів». А хіба кінцевою метою юристів не по-

винна бути активна підтримка змін в суспільстві, а не просто їх інтегра-

ція? [2, 34]. 

Важливим етапом у процесі реформування юридичної освіти на 

світовому рівні стало створення всесвітньої організації GAJE – Global Al-

liance for Justice Education (Всесвітній альянс за реформу юридичної 

освіти в дусі справедливості). 

Ідея GAJE народилась у вересні 1996 р. в Сіднеї (Австралія), де 

зібрались представники різних країн (Аргентини, Австралії, Бангладеш, 

Канади, США, Китаю, Фіджі, Індії, Нігерії, ПАР, Великобританії) – всього 

21 країни – для обговорення питання про поширення ідеї «соціально 

орієнтованої юридичної освіти» [2, 35]. 

Таким чином, рух права суспільних інтересів набуває загально-

світового визнання і стає рушійною силою для змін і переорієнтації про-

цесу підготовки юристів. Важливу роль у цьому процесі відіграють юри-

дичні клініки, оскільки саме тут студент має можливість проявити себе як 

правозахисник соціально незахищених груп населення. 

Що ж можуть робити юридичні клініки, займаючись правом суспіль-

них інтересів? Які категорії проблем суспільства, чи його окремої грома-

ди підпадають під це поняття?  

Вирішення проблем Public Interest Law, як правило, відбувається 

такими способами: 
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 правозахисний (судовий) – забезпечення доступу до судового захи-

сту осіб, які з різних причин не можуть самостійно звернутись до 

суду; 

 нормотворчий – розробка пропозицій по внесенню змін в норма-

тивно-правові акти та ініціювання цих змін; 

 адміністративний – різні способи впливу на діяльність органів дер-

жавної влади та місцевого самоврядування, в тому числі за допо-

могою реалізації конституційного права на звернення (пропозиції, 

заяви, скарги), права на мітинги та демонстрації, місцеві референ-

думи, місцеві народні ініціативи, громадські слухання, діяльність 

громадських дорадчих органів (які здійснюють експертизу рішень 

місцевих органів та ін.).   

Іноді ці та інші шляхи можуть використовуватись в комплексі. 

Концепція справ суспільного інтересу не закріплена в жодному за-

коні чи іншому акті. Більшістю ця концепція трактується з точки зору того, 

чи стосується дана справа суспільства в цілому, чи певної суспільної 

групи. Тому, в більшості випадків, справи суспільних інтересів мають 

відношення до таких питань: 

 як порушення загальнолюдських прав бідних та незахищених груп; 

 зміст політики уряду; 

 виконання владою суспільних обов‘язків та порушення базових 

фундаментальних прав.  

Мета: 

 Звернути увагу суспільства на певну проблему, яка стосується цілої 

групи осіб чи є системною 

 Звернути увагу суб'єктів законодавчої ініціативи на необхідність 

змінити законодавство, провести правові реформи 
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 Активізувати діяльність судів – спонукати до судового тлумачення, 

застосування принципу верховенства права 

 Змінити світогляд людей, відродити віру у правосуддя  
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ПРАВОВА ДОПОМОГА РRO BONO ЯК ЕЛЕМЕНТ КОРПОРАТИВНОЇ 

СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЮРИСТА 

Автор: Донець А.М., адвокат, м. Миколаїв 

 

Однією з ключових ознак правової держави є наявність ефективно-

го правового механізму, що забезпечує доступ громадян до правової до-

помоги. Однак не всі громадяни можуть дозволити юридичну консульта-

цію або послуги адвоката, тому в світовій практиці існують різні форми 
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підтримки таких верств населення. Однією з таких форм є надання юри-

дичної допомоги pro bono. 

В західній доктрині інститут юридичної допомоги пов'язують з кон-

цепцією держави загального добробуту, яка заснована на принципах 

рівності можливостей, справедливого розподілу багатства і громадської 

відповідальності за громадян, які не можуть забезпечити собі мінімальні 

умови гідного рівня життя. 

Для суспільного блага або pro bono щороку сотні й тисячі юридич-

них фірм в усьому світі надають правову допомогу та здійснюють захист 

інтересів прав клієнтів, які потребують подібної фахової юридичної до-

помоги. Поступово така юридична робота отримала свою реалізацію на 

українському ринку та наразі продовжує демонструвати активне зрос-

тання. Про це впевнено свідчать дані, отримані «Юридичною Газетою» в 

межах щорічного дослідження «Лідери ринку: рейтинг юридичних ком-

паній України – 2017». 

За результатами дослідження, в якому взяли участь 110 вітчизня-

них організацій, корпоративна соціальна відповідальність та надання 

безоплатної правової допомоги є одним з важливих елементів публічної 

діяльності. 

При цьому українська практика pro bono у гравців вітчизняного 

юридичного ринку має свої особливості. Насамперед, це стосується роз-

межування термінів «корпоративна соціальна відповідальність» (далі – 

КСВ) та «pro bono». Під час аналізу отриманих результатів дослідники 

зазначили, що інколи у своїх анкетах юридичні компанії кваліфікують як 

pro bono власну практику у сферах, які за світовими та європейськими 

стандартами зазвичай відносять до корпоративної соціальної 

відповідальності (наприклад, організація подій, освітні проекти тощо)[3]. 

На сьогоднішній день не існує єдиного загальноприйнятого визна-

чення корпоративної соціальної відповідальності. Так, за визначенням 
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Зеленої книги Європейського союзу, КСВ – це інтеграція соціальних та 

екологічних аспектів у щоденну комерційну діяльність підприємств та в 

їхню взаємодію з зацікавленими сторонами на добровільній основі [2]. 

Ф. Котлер визначає КСВ як зобов'язання бізнесу сприяти економіч-

ному розвиткові, працюючи з найманими працівниками їхніми родинами, 

місцевою громадою та суспільством загалом з метою покращення якості 

життя [4]. 

Корпоративну соціальну відповідальність підприємства для фор-

мування корпоративної стратегії можна розглядати як спосіб ефективно-

го управління соціальними та бізнес-процесами з метою забезпечення 

позитивного впливу компанії на суспільство. 

Правова допомога є важливою складовою закріпленого в статті 6 

Європейської Конвенції з прав людини гарантованого права громадян на 

справедливий судовий розгляд. 

Правова допомога є основним інструментом у наданні доступу до 

правосуддя шляхом забезпечення рівності перед законом, права на ад-

воката, права на справедливий судовий розгляд. У європейських країнах 

і США правова допомога характеризується як надання допомоги грома-

дянам, які з яких-небудь причин (особливо з фінансових) не можуть доз-

волити собі представника і доступ до системи правосуддя. 

Будь-яка людина має право на безкоштовну юридичну допомогу, 

якщо їм задовольняються дві умови. По-перше, це відсутність достатніх 

коштів для оплати юридичної допомоги, і, по-друге, коли цього вимага-

ють інтереси правосуддя («перевірка обставин справи»). Ці дві умови 

визначені як в пункті 3 (с) статті 6 Європейської конвенції з прав людини 

(ЄКПЛ), так і в пункті 3 (d) статті 14 Міжнародного пакту про громадянські 

і політичні права. 

В іноземній доктрині в сфері надання юридичної допомоги виділя-

ють 2 концепції «на благо суспільства»: pro deo і pro bono. Основна 
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відмінність між двома концепціями полягає в тому, що в разі pro deo су-

дові витрати, оплату послуг адвоката частково або повністю бере на се-

бе держава (state subsidized legal aid), в разі pro bono правова допомога 

надається адвокатами або юридичними фірмами на безкоштовній основі 

[1]. 

«Pro bono» походить від латинської фрази «pro bono publico», що 

означає «для суспільного блага». І хоча слово можна використовувати в 

різному контексті, стосовно юриспруденції воно означає надання юри-

дичних послуг на безоплатній або значно зменшеною платній основі, без 

очікування комерційного прибутку. 

Надання юридичних послуг pro bono не оплачується державою, але 

виявляється юридичною спільнотою на добровільних засадах і є еле-

ментом соціальної відповідальності юридичної професії. Слід також 

особливо відзначити, що послуги pro bono не можуть надаватися з при-

мусу, так як це право, а не обов'язок. 

При цьому слід розуміти, що юридична допомога pro bono не є про-

стою юридичною консультацією, яка може бути надана просто по теле-

фону. Це весь комплекс послуг, що полягає у веденні справи або юри-

дичної допомоги від початку до самого кінця. Таким чином, у випадку з 

pro bono мова буде йти саме про комплексну юридичну допомогу. 

Наразі порядок надання безоплатної правової допомоги в Україні 

регламентується Законом «Про безоплатну правову допомогу», який ре-

гулює лише сферу відносин з надання  БПД за рахунок коштів бюджету 

через систему центрів з надання БПД. Водночас надання адвокатами 

індивідуально безоплатної правової допомоги на умовах Pro bono 

спеціальним законодавством в Україні не врегульовано. 

Таким чином, розвиток і використання КСВ в будь-якій галузі 

підвищує ефективність соціально-економічного функціонування в галузі, 

шляхом створення умов для вигідності відповідальності підприємства і 
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перед своїми співробітниками, і перед суспільством. Для юриста ця 

відповідальність полягає у підтриманні добрих починань та благодійних 

акцій, чесній сплаті податків, сприянні поліпшення у соціальній сфері,   

правовій освіті, наданні правової допомоги Pro bono. 
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Безоплатна первинна правова допомога охоплює такі види право-

вих послуг, як надання правової інформації, консультацій і роз‘яснень з 

правових питань, складання заяв, скарг та інших документів правового 

характеру, надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної 

правової допомоги та медіації.   

Вторинна безоплатна правова допомога включає захист від обви-

нувачення; здійснення представництва інтересів осіб в судах, інших дер-

жавних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими осо-

бами; складання документів процесуального характеру.  

Безоплатну вторинну правову допомогу можуть отримати: 

- малозабезпечені особи, тобто особи, середньомісячний сукупний 

дохід сім'ї якої нижчий суми прожиткового мінімуму;                     

- діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, безприту-

льні діти, діти, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім'ї; 

- особи, до яких застосовано адміністративне затримання чи адмі-

ністративний арешт; підозрювані у вчиненні злочину особи, які затримані 

органами дізнання та слідства; особи, до яких як запобіжний захід обра-

но взяття під варту, та особи, у справах яких відповідно до положень 

Кримінально-процесуального кодексу України участь захисника є 

обов‘язковою;  

- особи, яким законами України вже закріплено право на безоплат-

ну правову допомогу,  

а саме:  
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- особи, на яких поширюється дія Закону України "Про біженців та 

осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" ;         

- ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України 

"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особи, які 

мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщи-

ною, особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань;  

- особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної 

дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та 

поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;   

- особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної 

допомоги в примусовому порядку (протягом розгляду справи в суді);  

- особи, реабілітовані відповідно до законодавства України. 

До того ж, право на безоплатну вторинну правову допомогу мають 

громадяни держав, з якими Україна уклала відповідні міжнародні догово-

ри про правову допомогу, згода на обов'язковість яких надана Верхов-

ною Радою України, а також іноземці та особи без громадянства 

відповідно до міжнародних договорів, учасником яких є Україна, якщо 

такі договори зобов'язують держав-учасниць надавати певним кате-

горіям осіб безоплатну правову допомогу.   

Для отримання безоплатної первинної правової допомоги необ-

хідно надіслати або подати письмове звернення безпосередньо до 

приймальні. Таке звернення розглядається протягом 30 календарних 

днів, а у випадку, коли особа просить лише про надання правової інфор-

мації – протягом 15 календарних днів. В приймальні також проводиться 

особистий прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової 

допомоги. 

Повноваження щодо загального управління у сфері надання безо-

платної первинної правової допомоги та безоплатної вторинної правової 

допомоги Міністерство юстиції України здійснює за участю Координа-
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ційного центру з надання правової допомоги, що належить до сфери йо-

го управління.  

Самі правові послуги безоплатної вторинної правової допомоги 

надають адвокати, відібрані за результатами конкурсу. Адвоката, який 

надає безоплатну вторинну правову допомогу, може бути замінено лише 

у випадку хвороби адвоката; неналежного виконання адвокатом своїх 

зобов'язань за умовами договору; недотримання ним порядку надання 

безоплатної вторинної правової допомоги.  

Висновок: На сьогодні в системі органів юстиції вже реалізовано 

можливість отримання безоплатної первинної правової допомоги, зокре-

ма, на базі 733 громадських приймалень, що були створені при головних 

управліннях юстиції. 27 центрів з надання безоплатної вторинної право-

вої допомоги в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та 

Севастополі здійснюють надання безоплатної вторинної правової допо-

моги. Їхня робота регламентована наказом Міністерства юстиції України 

від 21 вересня 2011 року № 3047/5 «Про затвердження Порядку роботи 

громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової до-

помоги». 
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На даний час в Україні склалися очевидні правові проблеми. Ці 

проблеми повинні вирішувати фахівці з права. Але, нажаль, через те, 

шо в Україні більшість населення перебуває за межами бідності, 

з‘являється багато осіб з обмеженими можливостями правового захис-

ту, які не можуть собі дозволити, наприклад, послуги адвоката. Через 

це і зростає кількість невирішених правових проблем найбільш соціа-

льно незахищених категорій наших громадян. 

Саме для цього  в Україні була впроваджена безоплатна правова 

допомога(далі – БПД). 

Міністр юстиції України Павло Петренко наголошує на тому, що 

«більше ніж 4 млрд. людей у світі сьогодні не мають доступу до право-

вої допомоги взагалі. Україна ж має найбільш розгалужену і прогреси-

вну систему безоплатної допомоги.» [2, с.4].  

2 червня 2011 року Верховна Рада України прийняла Закон Украї-

ни «Про безоплатну правову допомогу» з метою реалізації прав та 

свобод людини та громадянина. Згідно ст. 1 Закону України « Про без-

оплатну правову допомогу», БПД – правова допомога, що гарантуєть-

ся державою та повністю або частково надається за рахунок коштів 

Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел [1]. 

Згідно ст. 3 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» 

право на БПД – гарантоване Конституцією України можливість грома-

дянина України, іноземця, особи без громадянства, у тому числі біжен-

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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ця чи особи, яка потребує додаткового захисту, отримати в повному 

обсязі безоплатну правову допомогу. 

При реалізації права на безоплатну правову допомогу не допуска-

ється застосовування привілеїв чи обмежень до осіб за ознаками раси, 

кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етні-

чного та соціального походження, місця проживання, за мовними або 

іншими ознаками. 

У БПД входять такі види послуг, як: роз‘яснення з правових пи-

тань, складання документів правового характеру, надання консульта-

цій. 

На сьогодні, по всіх регіонах України діє 551 офіс БПД: 23 регіона-

льних, 96 місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та 432 бюро правової допомоги у всіх регіонах України. 

Структура гарантованої БПД поділяється на два види: первинну та 

вторинну. Первина правова допомога полягає у допомозі складення 

документів не процесуального характеру, вторинна правова допомога 

полягає у складення документів процесуального характеру, здійснення 

представництва інтересів в судах, інших державних органах, органах 

місцевого самоврядування перед іншими особами; захист від обви-

нувачення [1]. 

На сьогодні у всіх обласних центрах на теріторії України діють 

Центри надання безоплатної вторинної правової допомоги при голов-

них управліннях юстиції. 

Основним завданням таких центрів є забезпечення права грома-

дян на захист від обвинувачення у кримінальних провадженнях, в тому 

числі представництво інтересів осіб як під час кримінального, так і 

адміністративного затримання. 

Як зазначає статистика 2016 року 275 039 людей звернулися до 

місцевих центрів БПД у цивільних та адміністративних справах, а та-
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кож окремим категоріям клієнтів у кримінальних провадженнях, де 

239 164 осіб отримали правові консультації , 34 126 рішень центрів про 

надання БВПД 30 717 доручень адвокатам для здійснення представ-

ництва інтересів у судах 3 293 випадків здійснення представництва ін-

тересів у судах юристами центрів 6 699 осіб отримали допомогу від 

партнерських установ та організацій [3].  

Отже, можна зробити висновки, що безоплатна правова допомога 

в Україні, не стоїть на одному місці. З кожним роком відкриваються но-

ві центри надання первинної та вторинної допомоги. Також для осіб, 

які мають особливі потреби, або не володіють державною моовою 

спрощено доступ в частині залучення перекладачів. Тобто, рівень без-

оплатної правової допомоги в Україна можна назвати ефективним то-

му, що з‘являється доступність для осіб, рівень доходів яких не дозво-

ляють з приватних джерел користуватися правовою допомогою. 

Література: 

1. Про безоплатну правову допомогу. Закон від 02.06.2011 № 
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2. Безоплатна правова допомога. Розвиток системи та підсумок 

роботи у 2016 році – Київ: Міністерство Юстиції України, 2016. – 28 с. 

3. Надання БПД. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
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УДК 364.787:347.96 

ЮРИДИЧНІ КЛІНІКИ ЯК ОДИН ІЗ ВЕКТОРІВ РУХУ  

СИСТЕМИ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 

Автор: Шклярук Ю.М., студентка юридичного факультету, Чернівець-

кого національного університету імені Юрія Федьковича, м. Чернівці 

Безоплатна правова допомога (далі – БПД) є важливим інструмен-

том реалізації права особи на захист. 

Довіра до системи безоплатної правової допомоги, а також за-

пит громадян на таку допомогу невпинно зростають. Так, за підсум-

ками роботи системи БПД у 2017 році зафіксовано близько 660 тис. 

звернень безпосередньо до центрів та бюро правової допомоги, що 

представлені 551 точкою доступу, а це в понад півтора рази більше, ніж 

у попередньому році [3]. 

 На законодавчому рівні передбачено надання двох видів безоплат-

ної правової допомоги – первинної та вторинної [4]. 

Право на безоплатну вторинну правову допомогу, на відміну від 

первинної, мають лише окремі категорії осіб, визначені Законом України 

«Про безоплатну правову допомогу», з урахуванням двох критеріїв – 

критерію малозабезпеченості та належності до тих категорій осіб, для 

яких законами вже закріплено право на безоплатну правову допомогу. 

Виникає запитання, як тоді бути тим категоріям осіб, які не можуть 

підтвердити свою належність до суб‘єктів права на безоплатну правову 

допомогу? Невже права таких людей будуть абсолютно незахищеними? 

Класичний економічний закон попиту та пропозиції відображає си-

туацію, коли соціальний попит породжує пропозицію - мережу провайде-

рів безоплатної правової допомоги (громадські правозахисні організації, 

юридичні клініки). 

Класично, юридичні клініки є структурним підрозділом при юридич-

них факультетах вищих навчальних закладів, діяльність яких врегульо-
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вано наказом Міністерства освіти і науки України  від 3 серпня 2006 року 

№ 592 «Про затвердження Типового положення про юридичну клініку 

вищого навчального закладу України». 

Як зазначає М. Дулеба: «Завдяки створенню юридичних клінік гро-

мадський правозахист став більш дієвим такваліфікованим, і юридичні клі-

ніки стали тією ланкою правового захисту, якої не вистачало, щоб забезпе-

чити правову допомогу найбільш незахищеним громадянам» [1, с. 5-6]. 

За даними Звіту Асоціації юридичних клінік станом на 2017 рік в 

Україні діє 60 юридичних клінік, до роботи в яких залучено близько 338 

викладачів та 1891 студентів, в  порівнянні з минулими роками це майже 

вдвічі більше. Аналізуючи роботу клінік в розрізі наданих юридичних кон-

сультацій станом на 2016 рік юридичними клініками було надано 20500 

консультацій з правових питань, підготовлено 4505  документів процесу-

ального характеру та 2557 правових несудових документів [2]. 

Діяльність юридичної клініки юридичного факультету Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича та Чернівецького міс-

цевого центру надання БВПД у напрямку надання безоплатної правової 

допомоги побудована за принципом «перенаправлення клієнтів». Систе-

матичний обмін досвідом, підвищення кваліфікації сприяє виробленню 

уніфікованих правил надання БПД. 

Окрім того, у рамках співпраці з Головним територіальним управ-

лінням юстиції у Чернівецькій області, розпочато надання безоплатної 

первинної правової допомоги у Центрі надання адміністративних послуг 

Чернівецької міської ради. 

Юридичні клініки активно працюють у напрямку підвищення рівня 

обізнаності населення України щодо системи надання безоплатної пра-

вової допомоги. Так, 19 юридичних клінік були внесені на карту проекту 

«Я МАЮ ПРАВО!» в якості провайдерів надання БПД. 
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Таким чином, саме з урахуванням спільного бачення розвитку сис-

теми надання безоплатної правової допомоги, досвіду постійного діалогу 

зазначених суб‘єктів, що надають безоплатну правову допомогу, буде 

формуватися та удосконалюватися ефективна та успішна система, а за 

нею, юридично обізнані та захищені громадяни. 
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ПАРАЮРИСТИ – ЮРИДИЧНА ДОПОМОГА  

БЕЗ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ 

Автор: Петрущак А.Г., студент IV курсу спеціальності 081 «Право», 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 

м. Миколаїв 

 

Низький рівень правових знань, бідність та відсутність юридичних 

послуг є головними факторами, що ізолюють населення територіальної 

https://legalclinics.in.ua/wp-content/uploads/Zvit-AYUKU-2017%20prezentatsiya.pdf
https://legalclinics.in.ua/wp-content/uploads/Zvit-AYUKU-2017%20prezentatsiya.pdf
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3460-17
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громади від правосуддя та правової допомоги. Юридичні питання у від-

далених громадах у більшості випадків залишаються невирішеними, і 

відкритим залишається питання рівного доступу до правосуддя. Потреба 

розширення доступу до правової допомоги створює необхідність залу-

чення осіб, які не мають правової освіти, тому що випускники юристи ба-

жають працювати у великих містах, де платоспроможність клієнтів вища, 

ніж у селах. 

Для того, щоб допомогти бідній частині населення у питаннях 

роз‘яснення норм законів, різних адміністративних процедур, підготовки 

документів, для ведення від їхнього імені переговорів, а також для 

розповсюдження інформаційних матеріалів по всьому світу впровад-

жується практика параюристів – осіб, які не мають юридичної освіти, але 

пройшли спеціальне навчання, розраховане на допомогу членам ло-

кальної спільноти у найбільш типових питаннях [1]. 

Це – новий інститут, який ініціював та підтримує Міжнародний фонд 

«Відродження» спільно з Координаційним центром з надання правової 

допомоги, Мережею правового розвитку та іншими партнерами в сфері 

захисту прав людини [2].  

Подібні інститути успішно діють в Індонезії, Кенії, Зімбабве, Угор-

щини, Англії, США, Канади Австралії, Японії, Південної Кореї та інших 

країнах [1]. 

Параюристи або громадські радники – інститут «швидкої» правової 

допомоги в громадах. Якщо парамедик надає швидку медичну допомогу, 

то параюрист надає першу допомогу у вигляді юридичних консультацій, 

інформації та перенаправлення [3]. 

Для чого потрібні параюристи: по-перше, багато громад не мають 

вільного доступу до юристів чи адвокатів. Це віддалені села, невеликі 

населені пункти «вимираючі» сільські райони, малозабезпечені спільноти 
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та меншини. У таких громадах немає жодних спеціалістів, які здатні 

надати правову допомогу. Такі умови змушують населення шукати пра-

вову допомогу десь в інших місцях. 

По-друге, наше населення не довіряє правовій системі, та не звер-

тається за порадами до фахівців, вони звикли вирішувати юридичні про-

блеми в обхід законів. Спочатку намагаються зарадити юридичній про-

блемі самостійно, а коли вже ситуація зайшла в глухий кут – залучають 

спеціалістів, щоб боротися з наслідками безуспішних спроб. 

По-третє, в Україні наразі не існує єдиної моделі надання первинної 

правової допомоги в невеликих чи віддалених громадах. 

Громадськими радниками можуть бути працівники органів місцево-

го самоврядування чи виконавчої влади, волонтери, соціальні працівни-

ки, співробітники бібліотек, шкільні вчителі правознавства, а також сту-

денти юридичних факультетів, які час від часу повертаються до своїх 

громад, де надають консультації. Власне, громадським радником може 

бути представник будь-якої професії, якщо в нього є можливість навча-

тись та бажання реалізовувати себе в громаді. 

У зв‘язку з тим що найбільша кількість юристів юридичних ВНЗ 

частіше за все працює у великих містах, діяльність пара юристів повинна 

наблизити первинні юридичні послуги до жителів віддалених та невели-

ких населених пунктів [4]. 

Отже, параюристи або громадські радники – це люди які не мають 

юридичної освіти, але вони пройшли спеціальне навчання, для того щоб 

допомагати місцевих жителям у найрозповсюджених правових питаннях. 

Мережа таких активістів може допомогти величезній кількості людей в 

Україні подолати правову неосвіченість. У першу чергу, найбільш ураз-

ливим членам суспільства та мешканцям віддалених громад. 
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ЮРИСТІВ ТА ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ГРОМАДЯНАМ 

Автор: Ругін В. В., студент ІІІ курсу спеціальності 081 «Право», Націо-
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У світовій практиці юридичного клінічного руху прийнято вважати, 

що термін "юридична клініка" (або менш поширений варіант "правнича 

клініка") походить від американського поняття "legal clinic" (чи "law clinic") 

та є одним із його можливих дослівних перекладів українською мовою. 

http://ulaf.org.ua/dostup-do-pravovoyi-dopomogi-u-silskih-gromadah-novi-mozhlivosti/
http://ulaf.org.ua/dostup-do-pravovoyi-dopomogi-u-silskih-gromadah-novi-mozhlivosti/
http://www.irf.ua/allevents%20/news/persha_khvilya_%20parayuristiv_vzhe_pratsyue_v_22_gromadakh/
http://www.irf.ua/allevents%20/news/persha_khvilya_%20parayuristiv_vzhe_pratsyue_v_22_gromadakh/
https://humanrights.org.ua/material/v_ukrajini_zjiavljiajetsjia_shvidka_pravova_dopomoga__jekspertka
https://humanrights.org.ua/material/v_ukrajini_zjiavljiajetsjia_shvidka_pravova_dopomoga__jekspertka
https://grzegorz-b.livejournal.com/2805192.html
https://grzegorz-b.livejournal.com/2805192.html
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Однак, в американському термінологічному спілкуванні англійське слово 

"clinic" має суттєво відмінне від українського слова "клініка" лексичне 

значення, оскільки не завжди ототожнюється з медичним закладом. У 

цьому разі дане поняття означає центр, де відбувається юридична прак-

тична підготовка фахівців з права та надається безоплатна правова до-

помога малозабезпеченим верствам населення. Хоча, якщо проводити 

іншу аналогію, то в юридичній клініці таки справді відбувається "лікуван-

ня", проте не медичне, а правове, адже люди звертаються сюди за не 

менш важливою для них юридичною допомогою. 

На сьогоднішній день проблема практичної фахової підготовки 

майбутніх юристів в Україні є однією із проблем, що займає далеко не 

останнє місце у сфері юридичної освіти. Спеціалістів такого класу, які 

зможуть і будуть мати бажання якісно надавати безоплатну правову до-

помогу громадянам, які потребують такої допомоги та захищати їх права 

та свободи не багато. На превеликий жаль, навчання пронизане умо-

глядним змістом, що формує в більшій мірі абстрактне уявлення студен-

та про майбутню роботу, що є суттєвим недоліком системи вищої освіти. 

Тому найчастіше випускники навчальних закладів, котрі переходять до 

практики повинні буквально перенавчатися, адаптуючись до реальних 

умов праці [1, с. 1]. 

Багато сучасних спеціалістів зазначають, що з кожним роком все 

більше українських правників виявляють бажання здобути диплом 

магістра «західного зразка», а саме західних ВНЗ. Не зважаючи на гост-

ру критику, яка направлена на адресу української юридичної освіти, таке 

категоричне ставлення, на мою думку, є недоцільним, тому, що для 

юристів, які планують практикувати на теренах своєї Батьківщини, 

домінуючою все ж залишається національна система освіти [2, с. 31]. 

Зважаючи на вище зазначену проблему, метою освітян для того, 

щоб забезпечити можливість вітчизняних юристів отримувати повну ви-
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щу освіту та працювати на благо України, є необхідність так організувати 

їх навчання у ВНЗ, щоб вони мали можливість отримати всі необхідні та 

можливі знання та практичні навички, що дадуть їм можливість бути кон-

курентоспроможними на ринку праці. Таке вирішення проблеми є також 

дуже значущим для проблеми правової допомоги малозабезпеченим 

верствам населення. 

Студенти, які працюють в «Юридичній клініці» надають реальну 

правову допомогу малозабезпеченим верствам населення, а як показує 

практика, не тільки їм, а й всім громадянам, які звертаються за нею. 

Надані консультації стосуються переважно таких галузей права, як право 

соціального забезпечення, цивільного, сімейного, житлового, трудового, 

конституційного та кримінального права. Приймання студентів до юри-

дичної клініки здійснюється на основі конкурсного відбору за результа-

тами успішності їх навчання, що гарантує якість наданих ними послуг. 

На мій погляд, надання такої можливості для майбутніх юристів має 

ряд значущих моментів. 

По-перше важливе значення ця форма навчання має звичайно ж 

для студентів. Адже саме вона сприяє в набутті досвіду практичної робо-

ти, складанні процесуальних документів; розумінні засад застосування 

норм національного законодавства; розвитку власних організаторських 

навиків, формуванні механізму самоорганізації студента; розвитку і по-

силенні студентського самоврядування; розвитку навиків спілкування із 

клієнтами, правоохоронними та судовими органами, органами державної 

влади та місцевого самоврядування і правозахисними організаціями; ро-

звитку навиків діловодства і комп‘ютерної обробки документації. 

По-друге свої переваги «Юридична клініка» має і для викладачів, 

оскільки вона надає можливість науково-педагогічним працівникам про-

вадити практичну юридичну діяльність, постійно підвищувати свій про-

фесіоналізм, використовувати цікаві та практично орієнтовані методики 



 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ -  2018 

Х МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

  
 

253 

викладання правових дисциплін, а також робити наголос на розвитку 

міждисциплінарних зв‘язків, які виникають при розгляді кожної конкретної 

справи. 

В заключення не можливо не сказати, що для ВНЗ юридичні клініки 

є справою престижу та іміджу, адже ефективна юридична клініка є надій-

ним зв‘язковим елементом відносин вищих навчальних закладів із сус-

пільством та державою. Якісна безоплатна допомога для населення є 

дуже важливим чинником. що  впливає на авторитет ВНЗ. 

Зважаючи на всі ці аспекти, на мій погляд, питання закріплення 

місця юридичних клінік у правовій системі, вдосконалення нормативно-

правової бази, що регулює їх діяльність на законодавчому рівні є сут-

тєвим кроком у розвитку юридичної клінічної освіти. [3, с. 105]. 
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